
A képviselő-testület 2012. február 27-i zárt ülésén hozott döntések:

23/2012. Kth.
Felterjesztés oktatási szakmai kitüntetésekre

24/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint állapítja meg 
bizottságainak személyi összetételét:

1.)Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
Tagjainak száma: 6 fő
Elnök: Váradi Krisztián
Tagok: Aradszky Lászlóné
             Jerémiás Béláné
             Dr. Skribanek Zoltán
             Hunyadi Péter
             Jekő Attila

2.)Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Tagjainak szám: 6 fő
Elnök: Nagy Róbert
Tagok: Pajor Kálmán
            Máté Lajos
            Fülöp Róbert
            Vili Gábor
            Dózsa Tamás Károly

A képviselő-testület 2012. február 27-i nyílt ülésén hozott döntések:

25/2012. Kth.
Munkaterv módosítás és napirend elfogadása

26/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Magyarország  központi  
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklete 2. pontja alapján  
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok  
támogatására.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent hivatkozott törvény alapján  
a következő nyilatkozatot teszi:

• A  település  lakosságszáma  a  Közigazgatási  és  Elektronikus  Közszolgáltatások  
Központi  Hivatalának 2011. január 1-jén rendelkezésre álló adatai alapján 29.667 
Fő.

• A  települési  önkormányzat  helyi  adó  bevezetéséről  döntött,  és  2012.  évben  ilyen  
jogcímen 1.000.000 ezer forint összegű bevételt tervez. 



• Kiskunhalas  Város  Önkormányzata 2012. évi  költségvetési  rendeletét  680.683 ezer  
forint működési hiánnyal fogadta el.  

• Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  2011.  évi  zárszámadásának  könyvvizsgálói  
záradékát a pályázathoz mellékeli.

27/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata az önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló rendeletének végrehajtására. A Képviselő-testület  az alábbiakkal  
egészíti  ki  Folyószámla  hitelkeret  szerződés  megkötése  tárgyában  hozott  7/2012  (01.30.)  
számú Kth. határozatát: 

• Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  jelenlegi  fizetési  számláit  vezető  OTP Bank  
Nyrt.  részére  az  OTP  Bank  Nyrt-nél,  illetve  más  pénzügyi  intézménynél  vagy  a 
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  fizetési  és  alszámlájára,  továbbá  a  költségvetési  
szervei  fizetési  számláira  felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  biztosít  a 
banki követelések teljesítése érdekében

• A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézmények vezetőit a felhatalmazó 
levelek aláírására.

• A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  folyószámla  hitelkeret  és  a 
munkabér  hitelkeret  szerződések  és  felhatalmazó  levelek  aláírására  -  a  jegyző 
ellenjegyzése  mellett-,  az  adott  gazdálkodási  helyzethez  igazodóan,  az  elérhető  
legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.

28/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  elhatározza,  hogy  Halas  Távhő  Kft-vel  kötött  

üzemeltetési szerződés megszűnését követően, olyan cégben folytatja a távhőszolgáltatást,  
melyben többségi részesedése van. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata eladja, és a Halasi Városgazda Zrt-t kötelezi,  hogy 
megvásárolja  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  Halas-T  Kft.  (  6400  Kiskunhalas,  
Kuruc V. tere u. 22/a adószám:11878283-2-03, Cg.03-09-104317) gazdasági társaság 51 
%-os  üzletrészét,  felhatalmazza  a  polgármestert  az  üzletrész  eladásával  kapcsolatos  
tárgyalások lefolytatására a távhő munkacsoport részvételével, valamint felkéri, hogy az 
ezzel kapcsolatos megállapításokat a márciusi testületi ülésre terjessze elő.

3. Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  felkéri  a  Halasi  Városgazda Zrt.  vezérigazgatóját,  
hogy  tegye  meg a  szükséges  lépéseket  ahhoz,  hogy  a  távhő  üzemeltetéshez  szükséges  
engedélyek az önkormányzati többségű cégben rendelkezésre álljanak.

29/2012. Kth.
1.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  kezdeményezi  a  Semmelweis  Halasi  Kórház  
Nonprofit Kft.-vel, 2009. augusztus 27-én kötött vagyonkezelési szerződés módosítását úgy,  
hogy a vagyonkezelési szerződés egy – jelen határozat mellékletét képező - 3. sz. melléklettel  
bővül, amely tartalmazza a jelen határozattal vagyonkezelésbe átadott vagyontárgyakat.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felkéri a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.-
t,  hogy  a  vagyonkezelési  szerződés  módosításával  belépő  3.  sz.  mellékletben  feltüntetett,  
vagyonkezelésbe átadott tárgyi eszközöket (beruházásokat) az ott feltüntetett vagyonértéken  



vegye nyilvántartásba, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felkéri a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.-
t, hogy a módosuló vagyonkezelési szerződés 3. sz. mellékletében szereplő radiológiai átépítés  
miatt, a kórházi épületen megvalósult értéknövekedésre tekintettel a beruházás kivitelezője, a 
MERKBAU  Kft.  által  előterjesztett  igényt  -  mint  vagyonkezelésbe  átvett  vagyonhoz 
kapcsolódó terhet - a vagyonkezelési szerződés VI. fejezet 4. pontja alapján viselje és a Kft.-
vel kötött megállapodásban rögzített feltételek szerint azt rendezze.
4.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Gyovai  István  polgármestert,  a 
vagyonkezelési  szerződésmódosítás,  valamint  a  vagyonkezelésbe  átadott  tárgyi  eszközök  
átadásáról  szóló  jegyzőkönyv  aláírására,  valamint  a  jelen  határozatba  foglaltak  
végrehajtásához szükséges egyéb intézkedések megtételére.
5.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felkéri  Gyovai  István  polgármestert,  hogy  a 
Semmelweis  Halasi  Kórház  Nonprofit  Kft.  által  2009.  szeptember  1-től  használt  és  
vagyonkezelésbe még át nem adott önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök (beruházások) 
vagyonkezelésbe adását és a vagyonkezelési szerződés megfelelő módosítását készítse elő és  
terjessze Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elé elfogadásra.

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítás

Amely létrejött, egyrészről  Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. adószám: 
15724904-2-03, törzsszám: 724902 képviselő.: Gyovai István polgármester – mint Önkormányzat -

másrészől, a  Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, Dr. 
Monszpart L. u. 1. Cg: 03-09-118495 .adószám: 14841927-2-03, statisztikai. számjel: 14841927-8610-113-03 
képviselő.: Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető - mint Vagyonkezelő, együttesen mint Szerződő Felek – között, a 
mai napon, alábbi tartalommal. 

1.  A Szerződő Felek megállapítják,  hogy 2009. augusztus 27. napján egymással  Vagyonkezelési  Szerződést 
kötöttek.

2. A Szerződő Felek ezennel kölcsönös egyetértés alapján megállapodnak, hogy a Vagyonkezelési Szerződésben 
meghatározott  ingó  és  ingatlan  vagyontárgyakon  felül,   az  Önkormányzat  további  vagyontárgyakat  ad  át  a 
Vagyonkezelő  vagyonkezelésébe,  s  ennek  érdekében   -  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének 29/2012. Kth. számú határozata alapján,  a  Vagyonkezelési Szerződést egy 3. számú melléklettel 
módosítják  –  amely jelen  szerződés  módosítás  1.  számú melléklete  -  amely  tartalmazza  az  átadásra  kerülő 
vagyontárgyakat.

3. A Vagyonkezelési Szerződés egyéb pontjait Szerződő Felek változatlanul érvényben lévőnek tekintik és azt – 
jelen módosítással együtt - kölcsönösen magukra nézve kötelezőnek  fogadják el a továbbiakban is.

Kiskunhalas, 2012. február 27.

……………………………………                                  …………………………………
 Kiskunhalas Város Önkormányzata                                   Semmelweis Halasi Kórház Np Kft.
       Gyovai István polgármester                                            Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető

1.számú melléklet

Vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök megnevezése( 

2009. 09.02-i leltári ív alapján)

Vagyon értéke (adatok Forintban)



9 Főbejárati szélfogó Kiskunhalasi S. Kórház 6.766.297
10 Radiológia átépítés Semmelweis Kórház 54.715.896
11 Megtekintő helyiség 1.852.514
116 Europrobe II Pack 2 2.589.600
117 Artromat-S3 Comfort elektromos 1.286.760
118 Philips ultrahang-diagnosztikai készülék 4.424.000
122 Air oscillator fűrész 997.971
124 Meditech ABPM-04 rekordercsomag 175.200
125  Meditech  ABPM-04  rekordercsomag 

földelőegység

200.400

127-132  Eschmann  RX700  műtőasztal  komplett 

(párnázat) 6 db

1.363.671

142 Aloka SSD 4000 PHD Ultrahang készülék 6.239.938
252 Bútorszéf 200/EDH 400 db 1.728.000
Összesen: 82.340.247

30/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  támogatja  Nagy  Péter  
alpolgármester illetménykülönbözet megfizetésére irányuló kérelmét.

31/2012. Kth.
1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzat  tevékenységéhez  kapcsolódó  2012.  évi  szakfeladatait  az  alábbiak  szerint  
határozza meg:

381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
421100 Út, autópálya építés 
680001 Lakóingatlan bérbeadása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
811001 Építményüzemeltetés
813000 Zöldterület kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység  
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
841352 Mezőgazdasági támogatások
841402 Közvilágítás
841403 Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421 Közterület rendjének fenntartása
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelm központi és területi igazgatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka



882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889954 Rokkantsági járadék
889958 Fogyatékossági támogatás
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása
889969 Egyéb speciális ellátások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása
960302 Köztemető-fenntartás és – működtetés

32/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Polgármesteri 
Hivatalának Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

Alapító Okirat

Intézmény neve: Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Telephelye: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1.

Közfeladata: A  hivatal  állami  feladataként  ellátandó 
alaptevékenysége  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  értelmében  az 
önkormányzat  működésével,  valamint  az 
államigazgatási  ügyek  döntésre  való 
előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos 
feladatok ellátása.

Alaptevékenysége: Alaptevékenysége  a  helyi  önkormányzatokról 



szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  38.§  (1) 
bekezdése  szerint  az  önkormányzat 
működésével,  valamint  az  államigazgatási 
ügyek  döntésre  való  előkészítésével  és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Szakágazati besorolása: 841105  Helyi  önkormányzatok  valamint 
többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási 
tevékenysége

Szakfeladatai:
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841173 Statisztikai tevékenység

Illetékessége/Működési köre: Kiskunhalas  város  közigazgatási  területe, 
valamint  azon  települések,  melyekkel 
kapcsolatban  jogszabály  területi  feladatellátást 
állapít meg.

Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
Székhelye: 6400  Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Alapító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása: Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 

szerv
A hivatal vezetőjének kinevezési rendje: 
A  képviselő-testület  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.évi  LXV.  törvény   36.§  (1) 
bekezdésében foglaltak szerint- pályázat alapján-, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi 
XXIII. törvényben megállapított  képesítési  követelményeknek megfelelő jegyzőt  nevez ki.  A 
kinevezés határozatlan időre szól. A hivatalt a jegyző vezeti.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

(1) A  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.évi  XXIII.  törvény  alapján  köztisztviselői 
jogviszony

(2) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján munkaviszony

Kiskunhalas  Város  Polgármesteri  Hivatala  alapító  okiratát  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2012.Kth. számú határozatával hagyta jóvá. 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 39/2010.kth. határozattal jóváhagyott alapító okirat 
hatályát veszti.

33/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító 
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:



ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Rövid neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Ady E. u.4.
Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:

A  közoktatásról  szóló  1993.évi  LXXIX.  törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység  

Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés
Működési területe: Az  intézmény  a  közoktatási  törvény   90.  §  (1) 

bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési 
területe  Kiskunhalas  város  közigazgatási  területe  a 
fenntartó  által  meghatározott  felvételi  körzet  szerint. 
Szabad  kapacitása  terhére  az  intézmény  más 
településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 541587
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027560
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- 

testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok 

és  személyi  juttatási  előirányzata  felett  saját  maga, 
egyéb  előirányzatai  tekintetében  a  pénzügyi  és 
gazdasági feladatait ellátó Költségvetési Intézmények 
Gazdasági  Szervezete  ellenjegyzésével  rendelkezik 
(340247)

Alaptevékenységei:
 Óvodai nevelés, ellátás 
 Kizárólag magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő
 Bölcsődei ellátás 
  Óvodai intézményi étkeztetés 
 Bölcsődei intézményi étkeztetés
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek számára
 Munkahelyi étkeztetés

Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási  tevékenységet  nem folytathat,  de szabad kapacitásai  terhére bevételt 
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 851011 Óvodai nevelés, ellátás
 851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 



 889101 Bölcsődei ellátás 
 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása

Intézményegységei:
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde

Kiskunhalas, Ady E.u.4.
 Magyar Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Magyar u.16.
 Átlós Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Átlós u.21.
 Szilády Áron Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Szilády Á.u.12.
Engedélyezett férőhelyek száma:

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
 Ady Endre Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely ( 24 és 2 db 26 fős  csoportszoba)

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Magyar Utcai Tagóvoda 48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Szilády Áron Utcai Tagóvoda 52 óvodai férőhely ( 14,17 és 21 fős csoportszoba) és 14 
bölcsődei férőhely

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Átlós Utcai Tagóvoda 51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba) 

Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
• Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű 

működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Telephelyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.              3665hrsz., 
 6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.             2264/1 hrsz.,
 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.                  078/59.hrsz.,
 6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u. 12.     2234 hrsz., 
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a  székhelyén  lévő 3665 hrsz.-ú  1969 m2 ingatlan  a  rajta  található  309 m2 épülettel,  valamint 
intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar u.16. sz.alatti  2264/1 hrsz.-ú 407 m2 
ingatlan a rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas Átlós u.21.sz. alatti 078/59 hrsz.-ú 1416 
m2 ingatlan a rajta található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á.u.12.sz. alatti 2234 hrsz.-ú 
2982 m2 ingatlan a rajta található 343 m2 nagyságú épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az óvoda a 
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a 
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésre 
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése:
Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 
előkészítése  az  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottság  feladata.  A  pályázattal  kapcsolatos 
feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban:  Kjt.)  és  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban:  Kötv.) 
alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:



  közalkalmazotti jogviszony,
  a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 173-1/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát 
veszti.

34/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a    BÓBITA  ÓVODA,  BÖLCSŐDE  ÉS   
PEDAGÓGIAI  SZAKSZOLGÁLAT   alapító  okiratának  módosítását  az  alábbiak  szerint   
fogadja el:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai 
Szakszolgálat

Rövid neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.
Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:

A közoktatásról  szóló  1993.évi  LXXIX.  törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés
Működési területe: Az  intézmény  az  óvodai  nevelés  feladatának 

ellátásakor a közoktatási törvény 90.§ 81) bekezdése 
alapján  körzeti  feladatokat  lát  el.  Működési  területe 
Kiskunhalas  város  közigazgatási  területe  a  fenntartó 
által  meghatározott  felvételi  körzet  szerint.  Szabad 
kapacitása  terhére  az  intézmény  más  településről  is 
fogadhat gyermekeket. Bölcsődei ellátás tekintetében 
Kiskunhalas  város  illetékességi  területe  a  felvételi 
körzet.  Az  intézmény  a  pedagógiai  szakszolgálati 
feladatok  ellátását  a  Halasi  Többcélú  Kistérségi 
Társulás illetékességi területén végzi.

Törzskönyvi száma: 541565
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027563
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan  működő  költségvetési  szerv-  a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata felett 
saját  maga,  egyéb  előirányzatai  tekintetében  a 
pénzügyi  és gazdasági feladatait  ellátó Költségvetési 
Intézmények  Gazdasági  Szervezete  ellenjegyzésével 
rendelkezik (340247)

Alaptevékenységei:



 Óvodai nevelés, ellátás 
 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése

 Hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

 Kizárólag magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
 Német nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
 Bölcsődei ellátás 
 Óvodai intézményi étkezés
 Bölcsődei intézményi étkeztetés
 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység -Logopédia
 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység -Gyógytestnevelés
 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeke számára
 Munkahelyi étkeztetés 

Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat,  de szabad kapacitásai terhére bevételt 
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
Szakfeladatai:

 851011 Óvodai nevelés
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
 851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
 889101 Bölcsődei ellátás  
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása

Intézményegységei:
 Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat 

Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
 Bajza Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.
Engedélyezett férőhelyek száma:

 Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda         298 óvodai férőhely(3 db 20, 4 db 22 és 6 db 25 fős 

csoportszoba)
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde

Bajza Utcai Tagóvoda                     87 óvodai férőhely ( 3 db  29 fős csoportszoba) 
                                                           14 bölcsődei férőhely 

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.         4730/21 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2                    630/1 hrsz.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint 



intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 
ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény 
a  rendelkezésre  álló  vagyontárgyakat  a  nevelő-oktató  feladatainak  ellátására  szabadon 
használhatja  a  vonatkozó  jogszabályok,  valamint  a  fenntartó  vagyonrendelete  alapján.  Az 
intézmény  a  rendelkezésre  álló  vagyont  nem  jogosult  elidegeníteni,  illetőleg  biztosítékként 
felhasználni. 
Vagyon feletti rendelkezés:

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

• Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű 
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az  intézmény  vezetőjét  a  Képviselő-testület  bízza  meg,  nyilvános  pályázati  eljárás  útján.  A 
megbízás  előkészítése  az  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottság  feladata.  A  pályázattal 
kapcsolatos  feladatokat  a  jegyző  látja  el  a  közalkalmazottak  jogállásásáról  szóló  1992.  évi 
XXXIII.  törvény  (továbbiakban:  Kjt.)  és  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 
(továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 173-2/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát 
veszti.

35/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el

ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Százszorszép Óvodák
Rövidített neve: Százszorszép Óvodák
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.
Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 851020  Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) 

bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. 
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 
területe a fenntartó által meghatározott felvételi 
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az 
intézmény más településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 541576
Az alapító okirat száma:
Típusa: Óvoda



OM azonosítója: 027567
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400,Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv- a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata 
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a 
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete (340247)

Alaptevékenységei:
1. Óvodai nevelés, ellátás 
2. Kizárólag magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő

 a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos rendellenességével 
küzdő

3. Óvodai intézményi étkeztetés 
4. Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos gyermekek 
számára
5. Munkahelyi étkeztetés 
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez 
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai: 

 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása

Intézményegységei:
Százszorszép Óvodák

Kiskunhalas, Vasút u.2.
Lomb Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Lomb u. 5.
Felsővárosi Tagóvoda

Kiskunhalas, Szabadság tér 3.
Engedélyezett férőhelyek száma:

Százszorszép Óvodák
Vasút Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely (21,25 és 30 fős csoportszoba)
Százszorszép Óvodák 
Lomb Utcai Tagóvoda 87 óvodai férőhely (3 db 29 fős csoportszoba)
Százszorszép Óvodák
Felsővárosi Tagóvoda 135 óvodai férőhely (24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba)

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Vasút u.2.                              4758 hrsz.,



6400 Kiskunhalas Lomb u.5                               5193 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 3.                    2170 hrsz.,  
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 4758 hrsz.-ú 1745 m2 ingatlan a rajta 
található található 270 m2 épülettel, valamint intézményegységei vonatkozásában a Kiskunhalas 
Lomb u.5. Alatti 5193 hrsz.-ú 5633 m2 ingatlan a rajta található 884 m2 épülettel, továbbá a 
Kiskunhalas, Szabadság tér 3.sz. Alatti 2170 hrsz.-ú 2479 m2 ingatlan a rajta található 555 m2 
épülettel.
A  feladatok  ellátásához  rendelkezésre  állnak  a  leltár  szerint  nyilvántartott  eszközök.  Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon 
használhatja  a  vonatkozó  jogszabályok,  valamint  a  fenntartó  vagyonrendelete  alapján.  Az 
intézmény  a  rendelkezésre  álló  vagyont  nem  jogosult  elidegeníteni,  illetőleg  biztosítékként 
felhasználni. 
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-
testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű 
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

 A bérbeadásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő-oktató munkát, mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi 
vendéglátásra is.

Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános 
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 
feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, 
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 252/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

36/2012. Kth.
A  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a    FAZEKAS  GÁBOR  UTCAI  ÁLTALÁNOS   
ISKOLA   alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Rövidített neve: Fazekas Általános Iskola 
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Fazekas Gábor u.1.
Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:

A közoktatásról  szóló  1993.évi  LXXIX.  törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 852010  Alapokú oktatás 
Működési területe: Az  intézmény  a  közoktatási  törvény   90.  §  (1) 

bekezdése  alapján  körzeti  iskolai  feladatokat  lát  el. 
Működési  területe  Kiskunhalas  város  közigazgatási 
területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet 
szerint.  Szabad kapacitása terhére az intézmény más 
településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 341091



Az alapító okirat száma:
Típusa: általános iskola
OM azonosítója: 027804
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan  működő  költségvetési  szerv-  a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata felett 
saját  maga,  egyéb  előirányzatai  tekintetében  a 
pénzügyi  és gazdasági feladatait  ellátó  Költségvetési 
Intézmények  Gazdasági  Szervezete  ellenjegyzésével 
rendelkezik (340247)

Alaptevékenységei:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 
1-4.évfolyamon
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 
5-8.évfolyamon
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
Általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai és iskolaotthonos nevelés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Iskolai intézményi étkeztetés
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
számára 1-4.évfolyamon
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
számára 5-8.évfolyamon
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Vállalkozási tevékenysége:
Az  intézmény  vállalkozási  tevékenységet  nem  folytathat,  de  saját  kapacitásai  terhére  bevételt 
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. 
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)



 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 1-4.évfolyamon.

 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 852013 Nemzetiség tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-

4.évolyamon
 852023 Nemzetiség tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 470009 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek,programjainak komplex támogatása

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8.(8 évolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4.évfolam 224 tanuló
5-8.évfolyam 220 tanuló
összesen: 444 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas 630/1 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon: 
a székhelyén lévő 630/1 hrsz.-ú 9369 m2 ingatlan a rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem.
A feladatok  ellátásához  rendelkezésre  állnak  a  leltár  szerint  nyilvántartott  tárgyi  eszközök.  Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktatató feladatainak ellátására szabadon 
használhatja, a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a 
rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: 
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 
előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai  Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos 
feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kötv.) 
alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony
 munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 279/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.



37/2012. Kth.
A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a   FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA   alapító   
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola
Rövidített neve: Felsővárosi Általános Iskola
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:

A közoktatásról  szóló  1993.évi  LXXIX.  törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 852010 Alapfokú oktatás
Működési területe: Az  intézmény  a  közoktatási  törvény   90.  §  (1) 

bekezdése  alapján  körzeti  iskolai  feladatokat  lát  el. 
Működési  területe  Kiskunhalas  város  illetve  Pírtó 
község   közigazgatási  területe  a  fenntartó  által 
meghatározott  felvételi  körzet  szerint.  Szabad 
kapacitása  terhére  az  intézmény  más  településről  is 
fogadhat tanulókat.

Törzskönyvi száma: 340995
Az alapító okirat száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027805
Irányító szerv neve: Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Képviselő-

testülete,  Pírtó  Község  Önkormányzata  a  társulási 
szerződésben foglaltak alapján

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata

Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási 
Társulás(Kiskunhalas, Hősök tere 1.)a társulási 
szerződésben foglaltak alapján

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
6414 Pirtó, Dózsa György u.19.

Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan  működő  költségvetési  szerv-  a 
létszámadatok és személyi juttatási előirányzata felett 
saját  maga,  egyéb  előirányzatai  tekintetében  a 
pénzügyi  és gazdasági feladatait  ellátó  Költségvetési 
Intézmények  Gazdasági  Szervezete  ellenjegyzésével 
rendelkezik (340247)

Alaptevékenységei:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 
1-4.évfolyamon
Enyhe értelmi fogyatékos (tanulólétszám maximum 1 %-a)
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulás nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 
5-8.évfolyamon
Enyhe értelmi fogyatékos (tanulólétszám maximum 1 %-a)



a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő
Német nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-
4.évolyamon
Német  nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  általános  iskolai  nevelése,  oktatása  5-
8.évfolyamon
Kizárólag  magyar  nyelven  folyó  cigány  nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  általános 
iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása  5-8.évfolyamon
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
számára 1-4.évfolyamon
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
számára 5-8.évfolyamon
Általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai és iskolaotthonos nevelés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai felnőttoktatás 1-4.évfolyamon
Általános iskolai felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Munkahelyi étkeztetés
Tankönyvforgalmazás költségvetési szerveknél
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési 
szerveknél

Vállalkozási tevékenysége::
Az  intézmény  vállalkozási  tevékenységet  nem folytathat,  de  saját  kapacitásai  terhére  bevételt 
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. 
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-

4.évolyamon
 852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon



 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
 852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam)
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123 Könyvtári szolgáltatások
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek,programjainak komplex támogatása

Intézményegységei: 
Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézmény
6414 Pírtó Rákóczi u.32.
Évfolyamai: 1-8.évfolyam (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:

 1-4.évfolyam 325 tanuló
 5-8.évfolyam 324 tanuló
 Kiskunhalas összesen: 649 tanuló
 Pirtói Tagintézmény 1-8.évfolyam 120 tanuló

Mindösszesen: 769 tanuló
 Felnőttoktatás 30 fő

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6414 Pirtó Rákóczi u. 2.                                      37 hrsz.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A  székhelyén  lévő  372  hrsz.-ú  6967  m2  területű  ingatlan  a  rajta  található  3820  m2  iskola, 
tornaterem, ebédlő épülettel. A Pirtói Tagintézmény vonatkozásában: Pírtó Rákóczi u.2.sz. Alatti 
37 hrsz.-ú ingatlan a rajta található 1-8.évfolyamos oktatáshoz szükséges épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény 
a  rendelkezésre  álló  vagyontárgyakat  a  nevelő-oktató  feladatainak  ellátására  szabadon 
használhatja  a  vonatkozó  jogszabályok,  valamint  a  fenntartó  vagyonrendelete  alapján.  Az 
intézmény  a  rendelkezésre  álló  vagyont  nem  jogosult  elidegeníteni,  illetőleg  biztosítékként 
felhasználni. 
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 
elkészítése  az  Ügyrendi  és  Humánpolitikai   Bizottság  feladata.  A  pályázattal  kapcsolatos 
feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kötv.) 
alapján.
Az iskola igazgatójának kinevezésekor a Kiskunhalas-Pirtó Intézményfenntartó Oktatási Társulás 
társulási szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, a
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 280/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.



38/2012. Kth.
A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a    KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA   alapító   
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Kertvárosi Általános Iskola
Rövidített neve: Kertvárosi Ált. Isk.
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nyírfa utca 23.
Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben foglaltak 
szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR 
08):

852010 Alapfokú oktatás 

Működési területe: Az  intézmény  a  közoktatási  törvény  90.  §  (1)  bekezdése 
alapján körzeti  iskolai  feladatokat  lát  el.  Működési  területe 
Kiskunhalas  város  közigazgatási  területe,  Imrehegy  község 
közigazgatási  területe  a  Kiskunhalas  város  és  Imrehegy 
község által kötött oktatási megállapodásának megfelelően, a 
fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat 
gyerekeket

Törzskönyvi száma: 341552
Az alapító okirat száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027807
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, 
jogköre:

Önállóan  működő  költségvetési  szerv-  a  létszámadatok  és 
személyi  juttatási  előirányzata  felett  saját  maga,  egyéb 
előirányzatai tekintetében a pénzügyi és gazdasági feladatait 
ellátó  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete 
ellenjegyzésével rendelkezik (340247)

Alaptevékenységei:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 
1-4.évfolyamon
Mozgássérült testi fogyatékos
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 
5-8.évfolyamon
Mozgássérült testi fogyatékos

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő



Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol nyelvű nevelése, oktatása 1-
4.évfolyamon
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol  nyelvű nevelése, oktatása 5-
8.évfolyamon
Kizárólag  magyar  nyelven  folyó  cigány  nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  általános 
iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
Általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai és iskolaotthonos nevelés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Iskolai intézményi étkeztetés
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
számára 1-4.évfolyamon
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
számára 5-8.évfolyamon
Munkahelyi étkeztetés 
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény  vállalkozási  tevékenységet  nem folytathat,  de  saját  kapacitásai  terhére  bevételt 
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. 
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-

4.évolyamon
 852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek,programjainak komplex támogatása

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai:1-8. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4. évfolyam 225 tanuló
5-8.évfolyam 190 tanuló



összesen: 415 tanuló
Feladat ellátást szolgáló vagyon:
A  székhelyén  lévő  2884/1  hrsz.-ú  15325  m2 ingatlan  a  rajta  található  3380  m2  iskola  és 
tornaterem épülettel, továbbá gyakorló kerttel, szabadtéri sportlétesítményekkel.
A  feladatok  ellátásához  rendelkezésre  állnak  a  leltár  szerinti  nyilvántartott  eszközök.  Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon 
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a 
rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: 
Az  iskola  igazgatóját  a  Képviselő-testület  bízza  meg,  nyilvános  pályázati  eljárás  útján.  A 
megbízás  elkészítése  az  Ügyrendi  és  Humánpolitikai   Bizottság  feladata.  A  pályázattal 
kapcsolatos  feladatokat  a  jegyző  látja  el  a  közalkalmazottak  jogállásásáról  szóló  1992.  évi 
XXXIII.  törvény  (továbbiakban:  Kjt.)  és  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 
(továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, 
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével  a 281/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát 
veszti.

39/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a    SZŰTS  JÓZSEF  ÁLTALÁNOS  ISKOLA   alapító   
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Szűts József Általános Iskola
Rövidített neve: Szűts J. Ált. Iskola
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u.9.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben foglaltak 

szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 852010 Alapfokú oktatás 
Működési területe: Az  intézmény  a  közoktatási  törvény   90.  §  (1)  bekezdése 

alapján  körzeti  iskolai  feladatokat  lát  el.  Működési  területe 
Kiskunhalas  város  közigazgatási  területe  a  fenntartó  által 
meghatározott  felvételi  körzet  szerint.  Szabad  kapacitása 
terhére az intézmény más településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 341507
Az alapító okirat száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027806
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.



Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan  működő  költségvetési  szerv-  a  létszámadatok  és 
személyi  juttatási  előirányzata  felett  saját  maga,  egyéb 
előirányzatai  tekintetében a pénzügyi  és gazdasági feladatait 
ellátó  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete 
ellenjegyzésével rendelkezik (340247)

Alap tevékenysége:
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon
 Mozgássérült testi fogyatékos és gyengénlátó érzékszervi fogyatékos (tanulólétszám maximum 1 

%-a)
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 5-
8.évfolyamon
 Mozgássérült testi fogyatékos és gyengénlátó érzékszervi fogyatékos (tanulólétszám maximum 1 

%-a)
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű magyar-angol két tanítási nyelvű nevelése, oktatása 1-
4.évfolyamon

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű magyar-angol két tanítási nyelvű nevelése, oktatása 5-
8.évfolyamon

 Kizárólag magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 1-4.évolyamon

 Kizárólag magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

 Általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai és iskolaotthonos nevelés
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

számára 1-4.évfolyamon
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

számára 5-8.évfolyamon
 Munkahelyi étkeztetés
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
 Építmény üzemeltetés
 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási  tevékenységet  nem folytathat,  de saját kapacitásai  terhére bevételt  szerezhet.  A 
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a 
mindennapos  testedzést  és  az  iskolában  működő  diáksportkör  munkáját.  Ez  vonatkozik  a  munkahelyi 
vendéglátásra is.
Szakfeladatai:
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon.
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés



- 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
- 852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
- 852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- 562917 Munkahelyi étkeztetés
- 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 470009 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
- 811000 Építmény üzemeltetés 
- 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek,programjainak komplex támogatása
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:

 1-4.évfolyam 205 tanuló
 5-8.évfolyam 205 tanuló

összesen: 410 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
Kiskunhalas, 3668 hrsz.-ú ingatlan 
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő Köztársaság u.9. Szám alatti  3668 hrsz.-ú 6287 m2 ingatlan a rajta található 2905 m2 
területű iskola, konyha és tornaterem.
A  feladatok  ellátásához  rendelkezésre  állnak  a  leltár  szerinti  nyilvántartott  eszközök.  Az  intézmény  a 
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó 
jogszabályok,  valamint  a  fenntartó  vagyonrendelete  alapján.  Az  iskola  a  rendelkezésre  álló  vagyont  nem 
jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az  iskola  igazgatóját  a  Képviselő-testület  bízza  meg,  nyilvános  pályázati  eljárás  útján.  A  megbízás 
előkészítése  az  Ügyrendi  és  a  Humánpolitikai  Bizottság  feladata.  A  pályázattal  kapcsolatos  feladatokat  a 
jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) és a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony, a
  Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 282/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

40/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a    BERNÁTH  LAJOS  KOLLÉGIUM   alapító   
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Bernáth Lajos Kollégium
Rövidített neve: Bernáth Lajos Kollégium 
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bajza utca 1/a.



Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben foglaltak 
szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 559000 Egyéb szálláshely -szolgáltatás
Működési területe: A kollégium körzeti  feladatokat  lát  el.  Önálló  beiskolázást 

nem folytat.  A  kollégium a  felvételt  nyert  gyermekeknek, 
tanulóknak férőhelyet biztosít, lehetőséget nyújt az önképzés, 
önmegvalósítás,  a  tehetség  kibontakoztatására,  elősegíti 
művelődésüket,  testedzésüket,  a  szabadidő  hasznos  és 
tartalmas  eltöltését.  Körzetét  az  oktatási  intézményekbe 
felvett tanulók lakóhelye határozza meg.

Törzskönyvi száma: 341518
Az alapító okirat száma:
Típusa: Kollégium
OM azonosítója: 037953
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Önállóan  működő  költségvetési  szerv-  a  létszámadatok  és 
személyi  juttatási  előirányzata  felett  saját  maga,  egyéb 
előirányzatai tekintetében a pénzügyi és gazdasági feladatait 
ellátó  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete 
ellenjegyzésével rendelkezik (340247)

Alaptevékenységei:
 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű óvodai és általános iskolai nevelése, oktatása

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

 Könyvtári szolgáltatások
 Egyéb étkeztetés 
 Munkahelyi étkeztetés 
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A 
bérletbe  adásra  akkor  van  lehetőség,  ha  az  nem  akadályozza  az  intézményben  folyó  nevelő-oktató 
munkát, a kollégiumban működő diákkörök munkáját, a szabadidős és sporttevékenységet. A kollégiumi 
kapacitás  jobb  kihasználtsága  érdekében,  nyáron,  tavaszi,  téli  szünetben  turizmus,  sportrendezvények 
céljára az intézmény bérbe adható.  Az intézményben bérletbe adásra akkor van lehetőség,  ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az intézményben 
működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára.
 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
 855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése
 855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, 



externátusi nevelése 
• 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon
• 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910123 Könyvtári szolgáltatások
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

Intézményegységei: nincsenek
Engedélyezett férőhelyek száma: 204 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a. 569.hrzs.-ú
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 596 hrsz.-ú 5168 m2 területű ingatlan a rajta található 3224 m2 kollégiumi épülettel, 
konyhával.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény 
a  rendelkezésre  álló  vagyontárgyakat  a  nevelő-oktató  feladatainak  ellátására  szabadon  használhatja  a 
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. A kollégium a rendelkezésre álló 
helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe adhatja. 
Vagyon feletti rendelkezés:

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 
előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a 
jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) és 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

közalkalmazotti jogviszony, 
a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 173-7/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát 
veszti.

41/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a   BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM   alapító okiratának   
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Bibó István Gimnázium
Rövidített neve: Bibó-gimnázium
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.



Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 853100 Általános középfokú oktatás
Működési területe: Országos beiskolázási terület lát el
Törzskönyvi száma: 338866
Az alapító okirat száma:
Típusa: Gimnázium
OM azonosítója: 027951
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási 
besorolása,jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Alap tevékenységei:
 Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében 

felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsga megszerzésére.
 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 7-12. évfolyam
 Német nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 9-12. évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált gimnáziumi oktatása 9-12. 

évfolyamon
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzdő
 Öko programú nevelés, oktatás
 Diáksport
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Munkahelyi étkeztetés
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 Reklám, piackutatás
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt 
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben 
folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör 
munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.)
 853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált gimnáziumi 

oktatása 9-12/13. évfolyamon
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 

évfolyamon
 853113  Nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  gimnáziumi  oktatása  9-12. 

évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása



 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 730000 Reklám, piackutatás
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai:

7-12. (6 évfolyam)
9-12. (4 évfolyam)

Engedélyezett férőhelyek száma:
nappali 6 évfolyamos képzés 7-12. évfolyam 206 tanuló
nappali 4 évfolyamos képzés 9-12.évfolyam 401 tanuló
összesen: 607 tanuló

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Szász Károly u.21.           2604/14 hrsz. ingatlan
Feladatellátást szolgáló vagyon: 
A székhelyén lévő 2604/14 hrsz.-ú 48509 m2 területű ingatlan a rajta található 5817 m2 

iskola, tornaterem épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott tárgyi eszközök. 
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.  
Vagyon feletti rendelkezés:

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű 
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A 
megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal 
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony,
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 283/2011. Kth. számú  alapító okirat hatályát 
veszti.

42/2012. Kth.
A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a    II. RÁKÓCZI FERENC MEZŐGAZDASÁGI,   
KÖZGAZDASÁGI,  INFORMATIKAI  SZAKKÖZÉPISKOLA    alapító  okiratának   
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:



ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola 

Rövid neve: II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola
Rövidített neve: II. Rákóczi F. Szki.
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 39.
Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:

A  közoktatásról  szóló  1993.évi  LXXIX.  törvényben 
foglaltak szerinti  tevékenység és a szakképzésről  szóló 
1993.évi  LXXVI.  törvényekben  foglaltak  szerinti 
tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 853100 Általános középfokú oktatás
Működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el.
Törzskönyvi száma: 338877
Az alapító okirat száma:
Típusa: Szakközépiskola
OM azonosítója: 027977
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Alaptevékenységei:

 A jóváhagyott pedagógiai program alapján:
 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolai oktatás

 Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 621 01 0000 00 00
 Műszaki informatikus OKJ 54 481 04 0010 54 04
- CAD-CAM informatikus OKJ 54 481 01 1000 00 00 
 Vállalkozási ügyintéző OKJ 52 344 02 0000 0000 

 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
- Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 55 810 01 0010 55 10
 Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 343 01 0010 55 04

 Szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált szakközépiskolai oktatása 9-12. 

évfolyamon
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Diáksport
 Könyvtári tevékenység
 Iskolai intézményi étkezés
 Pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél
• Munkahelyi vendéglátás
• Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység  
• Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)



• Egyéb szálláshely szolgáltatás
• Üdültetés
• Egyéb vendéglátás
• Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
• Reklám, piackutatás
• Közösségi, társadalmi tevékenység
• Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Vállalkozási tevékenysége:
Az  intézmény  vállalkozási  tevékenységet  nem  folytathat,  de  saját  kapacitásai  terhére  bevételt 
szerezhet.  A bérletbe adásra akkor van lehetőség,  ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez 
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13)
 853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. 

évfolyamon)
 853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás 

a szakképzési évfolyamokon 
 853231  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési 

évfolyamokon
 855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 854211  Felsőfokú szakképzés
 853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
 853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
 931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése
 562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
 562917  Munkahelyi étkeztetés
 561000  Éttermi, mozgó vendéglátás
 960900  M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
 470001 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
 559099  Egyéb m.n.s. Szálláshely szolgáltatás
 552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás
 562920  Egyéb vendéglátás
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 730000 Reklám, piackutatás
 940000 Közösségi, társadalmi tevékenység
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 

szakképzési évfolyamokon
Évfolyamai:      
9-12. (4 évfolyam)
13-14. (2 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
9-12. évfolyam 432 fő
13-14. évfolyam 230 fő
összesen: 662 fő
Szakképesítés, tanulmányi terület: informatika, mezőgazdaság, közgazdaság 



Oktatható szakmák és szakképesítések:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
Pénzügyi szakügyintéző
CAD-CAM informatikus
Vállalkozási ügyintéző
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:

6400 Kiskunhalas, Bokréta u.1. (Számítástechnika)
6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. (Tanműhely I.)
6400 Kiskunhalas, Majsai út 1. (Tanműhely II.)

Feladatellátást szolgáló vagyon:
Székhelyén lévő 4752 hrsz.-ú 5927 m2 területű és 4753 hrsz.-ú 3797 m2  területű (Számítástechnika) 
ingatlan.
A  6022/3  hrsz.-ú  34404  m2   területű  (Tanműhely  I.)  és  6022/1  hrsz.-ú  40622  m2   területű 
( Tanműhely II.) ingatlan a rajta lévő épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a 
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a 
vonatkozó  jogszabályok,  valamint  a  fenntartó  vagyonrendelete  alapján.  Az  intézmény  a 
rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 

Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 
előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat 
a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 
Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

• közalkalmazotti jogviszony, 
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 284/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

43/2012. Kth.
Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása (Martonosi Pál Városi Könyvtár)

H a t á r o z a t 

A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁR     alapító   
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

ALAPÍTÓ OKIRAT



Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Martonosi Pál Városi Könyvtára

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Szövetség tér 11.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A 1997.évi CXL. Törvény
Szakágazati száma (TEÁOR): 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
Működési területe: Kiskunhalas Város
Törzskönyvi száma: 542133
Az alapító okirat száma:
Típusa: Városi könyvtár
OM azonosítója:
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata 
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében 
a pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó 
Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete (340247)

Alap tevékenysége 
• Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
• Könyvtári szolgáltatások 
• Könyvkiadás
• Egyéb kiadói tevékenység
• Könyv-kiskereskedelem 
• Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
• M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
• M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás 
• Kulturális képzés
• Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
• Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
• Foglalkoztatást elősegítő képzések
• Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
• Szakmai továbbképzések
• Kötelező felkészítő képzések
• Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
• Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

Vállalkozási tevékenysége: Az intézményi vállalkozói tevékenységet nem folytat. Szabad 
kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja.
Szakfeladatai 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása



910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások 
581100 Könyvkiadás
581900 Egyéb kiadói tevékenység
470001 Könyv-kiskereskedelem 
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
932919 M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
932918 Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás 
855200 Kulturális képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyen lévő 4889 hrsz. 4232 m2 ingatlan, a rajta 
található 868 m2 épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint 
nyilvántartott eszközök. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a könyvtári feladatok ellátására 
szabadon használhatja.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű 
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

 A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni.

Az intézményvezető kinevezése: A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban:Kjt.) és 
a végrehajtásáról, egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) 
kormányrendelet, valamint az  1997. évi CXL. Tv. a Muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről alapján.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 
 Közalkalmazotti jogviszony, 
 a munka törvénykönyve alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226-11/2010. Kth. számú alapító okirat hatályát 
veszti.

44/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  kifejezi  előzetes  szándékát  a Szűts  József  Általános 
iskola  fenntartói  jogának  2012.  augusztus  1-jei  átadásáról  a  Kiskunhalasi  Református  
Egyházközség részére. Egyúttal megbízza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására és az  
erről szóló előterjesztés legkésőbb 2012. májusi Képviselő-testületi ülésre való beterjesztésre. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a tárgyalások során kiemelt 
figyelmet fordítson a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felvételének megállapodásban 
történő rögzítésére.



45/2012. Kth.
I. Kiskunhalas Város Képviselő- testülete kifejezi előzetes szándékát a Százszorszép Óvodák  

Lomb utcai tagintézményének a Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegye részére történő 
fenntartói jog átengedéséhez az alábbi feltételekkel:

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Lomb utcai Óvoda (6400 Kiskunhalas,  

Lomb utca 5., a továbbiakban: óvoda) fenntartói jogát, valamint a köznevelési intéz-

mény óvodai nevelési feladatainak ellátását, mint köznevelési feladatot jogutódlással  

2012. augusztus 1. napjától 2062. július 31. napjáig tartó időszakra átadja a Kalocsa-

Kecskeméti Főegyházmegye részére.

2. Az Egyház a köznevelési  feladatot  2012.  augusztus  1.  napjától  változatlanul  az  1.  

pontban megjelölt, Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában álló, 6400 Kis-

kunhalas, Lomb u. 5. szám alatti ingatlanban látja el.

3. Az Egyház az intézményben folyó nevelési, fejlesztési munka korábbi megfelelő színvo-

nalon történő végzését, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja, to-

vábbá vállalja, hogy az intézményben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony 

keretében foglalkoztatottakat jogfolytonosan foglalkoztatja.

4. Az Egyház – az átvett óvoda működésének keretei között – a Kt. 82.§ (6) pontja alap-

ján a gyermekek felvételével biztosítja a Kiskunhalas város területén lakóhellyel, illet-

ve tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek óvodai nevelésének ellátását.

5. A  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  kizárólagos  tulajdonát  képező,  természetben  

6400 Kiskunhalas, Lomb utca 5. szám alatt található ingatlanát 2012. július 31-től  

2062. július 31. napjáig tartó időszakra Kiskunhalas Város Önkormányzata az Egyház 

részére térítésmentesen vagyonkezelői jogot biztosít a hatályos jogszabályok szerint. A  

feladatellátást szolgáló ingóságok átadása további tárgyalások tárgya.

6. Az 5. pontban megjelölt ingatlan használatának feltételeiről a tulajdonos Kiskunhalas  

Város Önkormányzatával külön megállapodást köt.

7. Az Egyház vállalja, hogy – a Kt.-ben meghatározott módon és formában – biztosítja a  

gyermekeknek  és  szülőknek  a  kötelező  ingyenes  szolgáltatásokat,  továbbá  azokat,  

amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe.



8. Az Egyház vállalja, hogy az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi források biz-

tosítása érdekében az állami normatív és kiegészítő támogatásokat az intézmény ala-

pítása után haladéktalanul megigényli.

9. Az Egyház és a Kiskunhalas Város Önkormányzata rögzítik, hogy az 5. pontban meg-

határozottakon  kívül  az  átadó Önkormányzat  az  Egyház  részére  semmiféle  anyagi 

hozzájárulás biztosítására nem köteles.

10. A szerződés megszűnésekor az 5.) pontban megjelölt ingatlant az Egyház a szerződés  

megszűnésétől számított 15 napon belül Kiskunhalas Város Önkormányzata részére  

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadja melynek részleteit a meg-

kötendő megállapodásban kell rögzíteni.

II. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  az  intézmény  
átszervezésével összefüggő eljárások lefolytatására, a megállapodás előkészítésére és 
az  erről  készült  megállapodás  tervezet  legkésőbb  2012.  májusi  Képviselő-testületi  
ülésre való beterjesztésére.

46/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  kifejezi  előzetes  szándékát  a  II.  Rákóczi  Ferenc 
Mezőgazdasági,  Közgazdasági  és  Informatikai  Szakközépiskola  fenntartói  jogának  2012.  
augusztus  1-jei  átadásáról  a  Kalocsa-  Kecskeméti  Főegyházmegye  részére.  Egyúttal  
megbízza  a  polgármestert  a  tárgyalások  lefolytatására  és  az  erről  szóló  előterjesztés  
legkésőbb 2012.  májusi  Képviselő-testületi  ülésre való beterjesztésre.  A Képviselő-testület  
felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a tárgyalások során kiemelt figyelmet fordítson a  
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felvételének megállapodásban történő rögzítésére 
minden  olyan  oktatási  intézmény  esetében,  amely  Kiskunhalas  területén  működik  és  a  
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fenntartásában van.

47/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági 
Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzatát.

48/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  0,5  státusszal  (0,5  adminisztrátori  munkakörben) 
megemeli a betölthető álláshelyek számát, a Kertvárosi Általános Iskolában a rehabilitációs  
hozzájárulás kiváltására, megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásával.
49/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a Kiskunhalasi  
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non- profit Kft. átszervezéséhez szükséges 
intézkedések megtételéhez.

50/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  ügyészségi  vizsgálat  megállapításait  tudomásul 
veszi. Egyben intézkedik arról, hogy a kifogásolt hiányosságok megszüntetéséről az Alapító  



okirat  kapcsán  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete,  mint  alapító,  a  közhasznúsági 
jelentések elkészítése, elfogadása és közzétételével kapcsolatban a Kiskunhalasi Művelődési  
Központ Non-profit Kft. Ügyvezetője gondoskodjon és az elvégzett feladatokról tájékoztassa 
az ügyészséget, valamint a képviselő-testületet. 

51/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkacsoportot hoz létre  

Kiskunhalas város utcaneveinek felülvizsgálatára.

2. A munkacsoport tagjai: Szakál Aurél, Palásti Károly, Végső István

3. A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  munkacsoport  által  tett  javaslatról  
tájékoztassa Kiskunhalas város lakosságát, biztosítsa a véleménynyilvánítás lehetőségét  
és a képviselő-testület ennek figyelembevételével döntsön.

4. A  munkacsoport  javaslatai  a  változtatásra  2012.  április  10-ig  készüljenek  el  és  a 
májusi ülésre készüljön előterjesztés a javaslatokból.

52/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja az 

alábbi ingatlanok esetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás részére, 2012. március 
1. napjától 5 év időtartamra, azaz 2017. február 28. napjáig, határozott  időre történő 
térítésmentes  használatba  adásához  önkormányzat  által  kötelezően  ellátandó  szociális  
alapszolgáltatások működtetése céljából:
6400  Kiskunhalas,  Nagy  Szeder  I.  u.  1.  szám  alatti  118  m2  alapterületű  ingatlan  a  
fogyatékos személyek nappali ellátása működtetéséhez 
6400  Kiskunhalas, Petőfi u. 2. szám alatti 99 m2 alapterületű ingatlan a pszichiátriai  
betegek nappali ellátásának működtetéséhez. 

2. A Képviselő-testület a feladatellátáshoz szükséges, az önkormányzat tulajdonában álló  
ingatlan  vagyonok  vagyonkezelő  jogát  –  a  2011.  évi  CXCVI.  törvény  alapján  
vagyonkezelői  szerződéssel  -  2012.  március  1.  napjától  a  feladatellátás  idejére,  5  év  
időtartamra  a  Halasi  Többcélú  Kistérségi  Társulásra  ruházza  át.  A  Halasi  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  a  használat  során a rendes  gazdálkodás  szabályai  szerint  köteles  
eljárni, köteles viselni az ingatlan fenntartásával járó terheket, továbbá a beruházások  
tekintetében egyeztetni köteles.  

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  két  ingatlanra  vonatkozó 
vagyonkezelői szerződés megkötésének előkészítésére.  

53/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata jelenleg nem támogatja a Dél-alföldi Operatív Program 
„Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése” című 
DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0007 pályázati dokumentációhoz szükséges nyilatkozat aláírását.

54/2012. Kth.



A  Képviselő-testület  értékesítésre  jelöli  ki  a  Kiskunhalas  belterület  2524/3  hrsz  alatti  
ingatlant  Juhász  György,  Kiskunhalas,  Garbai  Sándor  u.  6  sz.  alatti  lakos  részére.  Az 
ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Az  ingatlan  értékesítési  áráról  az  értékbecsült  ár  figyelembe  vételével  a  Pénzügyi,  
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság dönt.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  Halasi  Városgazda  Zrt.-t  az  eljárás  lebonyolításával  és  
amennyiben  a  Magyar  Állam  nem  kíván  élni  elővásárlási  jogával,  úgy  felhatalmazza  a  
polgármestert a szerződés aláírására.

55/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  nem kíván  élni  a  Kiskunhalas,  6395/11 hrsz  alatti  
ingatlant  érintő  elővásárlási  jogával.  Az  elővásárlási  jog  további  fenntartása  mellett  
hozzájárul az ingatlan harmadik személy részére történő eladásához.

56/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Karacs  Teréz  utca  4.  szám  alatti  
társasházban  levő,  közös  tulajdonú  kazánház  helyiség  205/1000  önkormányzati  tulajdoni 
hányadának Márton József (Kiskunhalas, Karacs Teréz u. 4. III./12.) tulajdonostárs részére 
történő eladásához. A Képviselő-testület a lakóközösség által elfogadott 800.000.-Ft eladási  
árat elfogadja.
A  Képviselő-testület  megbízza  Laskovicsné  Terzics  Edit  Közös  képviselőt  az  adásvételi  
szerződés és a tulajdoni arány változást rögzítő alapító okirat módosítás aláírására.

57/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  értékesítésre  jelöli  ki  a  1037/2  hrsz  alatti  

ingatlant, kiegészítve a  1215 hrsz alatti Vadkerti útnak és a 1034 hrsz alatti Szélmalom 
utcának a rendezési terv szerint kialakított részeivel a Kuntanker Kft. 6400 Kiskunhalas,  
Erdei Ferenc tér 1/D alatti gazdasági társaság részére. Az értékesítés feltétele, hogy a 
Kuntanker  Kft.  a  1037/1  hrsz  és  a  1037/3  hrsz  alatti  ingatlanokat  megvásárolja.  A 
Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy az értékesítés tárgyában a fenti  
feltételt tartalmazó előszerződést megkösse.

2. Az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a Képviselő-testület a 1037/2 
hrsz  alatti  ingatlan  egészének,  a  1215  hrsz  alatti  Vadkerti  út  és  a  1034  hrsz  alatti  
Szélmalom utca rendezési terv szerint kialakított részeinek művelési ágát a rendezési terv 
előírásai szerint beépítetlen területre változtatja, így a 1215 hrsz alatti és a 1034 hrsz  
alatti közterületek területét csökkenti.

3. A tulajdonba vétellel és közműkiváltásokkal kapcsolatos költségek a vevőket terhelik.  
A terület értékesítési áráról értékbecslés figyelembe vételével a Pénzügyi, Költségvetési,  
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság dönt.

4. A  Képviselő-testület  megbízza  a  Halasi  Városgazda  Zrt.-t  a  szükséges  eljárások 
lebonyolításával és  - amennyiben a Magyar Állam nem kíván élni elővásárlási jogával -  
a  feltételek  teljesülése  esetén  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  végleges  adásvételi  
szerződés aláírására. 

58/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  az Önkormányzat és a Babud és Társa Kft.  között  
2009. június 18-án a 6023/17 hrsz alatti ingatlan eladása tárgyába létrejött szerződés 4. és 6.  



pontjában szereplő, a terület beépítésére vonatkozó két éves határidőt öt évre módosítja. A  
szerződés többi rendelkezése változatlanul érvényben marad.

59/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  a 6023/13 hrsz alatti ingatlanon a Jó-Trans Kft. által  
megvalósított  építési  beruházást  és   a  Kft.  által  megvalósított  foglalkoztatást  a  terület  
adásvételi  szerződésében  vállalt  kötelezettségek   megfelelő  teljesítésének  elfogadja.  A  
Képviselő-testület hozzájárul az ingatlant terhelő jelzálogjog törléséhez.

60/2012. Kth.
A  Képviselő-testület  tulajdonosi  hozzájárulást  ad  a  Pásztortűz  Egyesület  és  a  Halasi  
Vállalkozók Klubja részére, hogy a Városháza épületének klasszicista épületrészére a már ott  
levőkkel  azonos  méretű,  a  szecessziós  épületrészére,  a  Kisvárosházára,  a  Szűts  József  
Általános  Iskolára,  a  Végh-kúriára és  a  Tájházra 21×29 cm méretű,  kő anyagú táblákat  
helyezzenek ki, melyek az épületek műemléki megjelölését tartalmazzák.
A  táblákon  a  „Pásztortűz  Egyesület”  és  a  „Halasi  Vállalkozók  Klubja”  felirat  a  lehető  
legkevésbé  hangsúlyos  módon  jelenjen  meg.  A  táblák  kihelyezéséhez  szükséges  hatósági 
engedélyek megszerzése a táblákat kihelyezők feladata.

61/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete   hozzájárul,  hogy  a  Kiskunhalas,  Május  1.  téren  
üzemelő autóbusz pályaudvar épületétől 10 méterre nyugati irányban levő területet  a Kunság 
Volán  Zrt.,  mint  az  autóbusz-pályaudvar  üzemeltetője  dohányzásra  kijelölt  helyként  
megjelölje.
Az  autóbusz  pályaudvar  épületében  és  területén  a  nemdohányzók  védelméről  és  a  
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII.  
törvény előírásainak betartása és betartatása a Kunság Volán Zrt. feladata és felelőssége.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011 (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  az államháztartásról  szóló 2011.  évi  CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a könyvvizsgáló, az 
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, 
a Pénzügyi,  Költségvetési és Gazdasági Bizottsága, a Településfejlesztési Bizottsága véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának 
2011.  évi  költségvetéséről  szóló  19/2001.  (V.31.)  önkormányzati  rendeletének  (továbbiakban: 
rendelet)  2.§ (2)- (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„/2/  A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal,  az  intézmények  és  kisebbségi 
önkormányzatok 

2011. évi bevételi és kiadási főösszegét 8 262 302 E Ft-ban,



ezen belül:
-költségvetési bevételek összegét 6 632 823 E Ft-ban,
-költségvetési kiadások összegét  8 031 998 E Ft-ban, 
-költségvetési hiány összegét       1 399 175 E Ft-ban állapítja meg. 

2011. évi finanszírozási hiány: 
- finanszírozási bevételek összegét   1 629 479 E Ft-ban,
- finanszírozási kiadások összegét        230 304 E Ft-ban, 
- finanszírozási hiány összegét          1 399 175 E Ft-ban állapítja meg.

2011. évi összesített hiányt               1 629 479 E Ft-ban állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület a 2.bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 

A hiány belső forrásból történő finanszírozása:
- működési pénzmaradvány: 49 119 E Ft
- felhalmozási pénzmaradvány:      - E Ft.

A hiány külső forrásból történő finanszírozására
Működési célú hitelfelvétel:       882 727 E Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel:  697 633 E Ft

A költségvetés főösszegén belül
működési célú kiadást 5 374 317 E Ft-ban,

a kiadásokon belül:
- a személyi kiadásokat 2 067 323 E Ft-ban, 
- a munkáltatót terhelő járulékokat                 561 848 E Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat             1 202 708 E Ft-ban,
- működési célú hitel törlesztését                                            41 502 E Ft-ban,

- kamatkiadásokat   169 696 E Ft-ban,
- speciális célú támogatásokat, ellátottak juttatásait    710 646 E Ft-ban,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást    620 594 E Ft-ban,
- céltartalékot                    - E Ft-ban,
- általános tartalékot                           -  E Ft-ban,

-a felhalmozási célú kiadást: 2 887 985  E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- felújítás             251 473    E Ft-ban,
- beruházás                2 401 222    E Ft-ban, 
- pénzeszköz átadás                                  46 488    E Ft-ban,
- hiteltörlesztést                                  188 802    E Ft-ban,
- céltartalékot       -   E Ft-ban 

   



állapítja meg”
2.§

A rendelet. 1., 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5., 10.,  11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/a., 
1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5., 10.,  11. mellékletei lépnek.

3.§

Ez a rendelet  a  kihirdetését  követő napon lép hatályba,  és hatályba  lépését  követő napon hatályát 
veszti 

Kiskunhalas, 2012. február 27.

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária 
polgármester                                                                   jegyző  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetéséről

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  
továbbiakban:  Áht.)  23.  §-ának  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi  
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  91.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  
feladatkörében  eljárva,  a  könyvvizsgáló,  az  Önkormányzati  Érdekegyeztető  Tanács,  a  
Képviselő-testület  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottsága,  Pénzügy,  Költségvetési  és 
Gazdasági Bizottsága, Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével  Kiskunhalas  
Város  Önkormányzatának  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  2012.  évi  költségvetéséről  a 
következőket rendeli el:

I.
A rendelet hatálya

1. §
E rendelet  hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és  
szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: 
intézmények).

II.
A költségvetés főösszege

2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
Főösszegét 9 000 227 E Ft-ban
ezen belül
1. költségvetési kiadások összegét 8 335 762 E Ft-ban
2. finanszírozási célú kiadások összegét 664 465 E Ft-ban



költségvetési bevételeit 8 324 173 E Ft-ban
összesített hiányát 676 054 E Ft-ban
állapítja meg. 

 
(2)  A  Képviselő-testület  az  (1)  bekezdésben  szereplő  hiány  finanszírozásának  módját  az  
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a hiány külső finanszírozása felhalmozási célú hitelfelvétellel 676 054 E Ft.

3. §
(1) Az Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az  
1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait – 
előirányzat-csoportok,  kiemelt  előirányzatok szerinti,  valamint jogcímenkénti  bontásban az 
1a.-1b. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az intézmények 2012. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait – 
előirányzat-csoportok,  kiemelt  előirányzatok  szerinti,  valamint  költségvetési  szervenkénti  
bontásban a 2.-3. mellékletek szerint hagyja jóvá. 
(4)  A  Képviselő-testület  az  intézmények  engedélyezett  létszámát  743  főben,  a 
közfoglalkoztatottak  létszámát  192  főben  állapítja  meg.  A  létszámok  költségvetési  
szervenkénti bemutatását a 3a. melléklet tartalmazza.
(5)  A  Képviselő-testület  az  intézmények  önkormányzati  támogatásának  előirányzatát  
2.743.696  E Ft-ban állapítja meg.
(6)  A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2012.  évi  beruházási  és  felújítási  előirányzatai  
feladatonként, illetve célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)  A  Képviselő-testület  az  intézmények  2012.  évi  beruházási  és  felújítási  előirányzatai  
feladatonként, illetve célonként a 4a. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §
(1) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(2) A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  folyamatos  likviditás  biztosítása  céljából  az  
Önkormányzat folyószámlahitelt vesz fel, melynek keretösszegét 500.000 E Ft-ban állapítja 
meg. 
(3)  A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  az  esedékes  havi  munkabér  kifizetések  
folyamatosságának  biztosítása  érdekében  munkabérhitelt  vesz  fel,  melynek  keretösszegét 
106.000 E Ft-ban állapítja meg.
(4)  A  Képviselő-testület  a  2012.  évi  hitelfelvétel  előirányzata  terhére  megvalósítandó 
fejlesztési célok előirányzatait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §
(1)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  és  Polgármesteri  Hivatala  közötti  
feladatmegosztásának tájékoztató tábláját a 2011 évi feladat összehasonlíthatóságához az 5.  
melléklet tartalmazza.
(2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, a  
2012. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósuló fejlesztési célok bemutatásával a 6.  
melléklet tartalmazza.



(3)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  által  irányított  költségvetési  szervek  költségvetési  
támogatásának forrásösszetételét a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését – éves bontásban és összesítve – a  
8., 8.1, 8.2, 8.3 mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási tervét a 
9. melléklet tartalmazza. 
(6)  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetési tartalékait a 10. melléklet  
tartalmazza.
(7)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  által  adott  kölcsönök  állományát  a  11.  melléklet  
tartalmazza.
(8) A 2012. évi közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(9)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  és 
kezességvállalásokból  fennálló  kötelezettségei  és  a  saját  bevételeinek  várható  összegei  
összevetését a 13. melléklet tartalmazza.
(10) Kiskunhalas Város Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásának időszakában teljesült  
bevételeit és kiadásait a 14.számú melléklet tartalmazza.
(11) Kiskunhalas Város önkormányzatának 2012. évi ingatlan értékesítési tervét a 15.számú 
melléklet tartalmazza.

6. §
A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012.  
évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján beszedett  
bevételek  és  teljesített  kiadások  előirányzatát  a  rendeletbe  –  a  14.  mellékletben  szereplő  
összegekkel – beépítve fogadja el. 

III.

Eljárási szabályok

7. §
(1)  A  költségvetési  rendelet  módosítására  negyedévente,  vagy  rendkívüli  esetben  szükség 
szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 
31-i hatállyal kerül sor.

(2)  A  9.  §  (3)  bekezdésében foglaltak  szerinti,  illetve  a  14.  §  (1)  bekezdésében foglaltak  
szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról szóló adatszolgáltatások  
(Polgármesteri  határozatok,  előirányzat-átcsoportosítás  elrendeléséről  szóló 
dokumentumok),  valamint  a  többletbevételek  15.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  szerinti  
felhasználására irányuló kérelmek Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya 
részére történő megküldésének határideje:

b) április 30.
c) augusztus 31.
d) október 31.
e) tárgyévet követő év január 20.

(3)  A  tárgy  éven  belüli  normatíva  igénylés,  illetve  lemondáshoz  kapcsolódó  intézményi  
adatszolgáltatás  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya részére történő  
megküldésének határideje:  

a) március 31.
b) június 30.



c) szeptember 30.

8. §

(1) Kötelezettség tartalék terhére nem vállalható.
(2) A Vis maior keret kizárólag előre nem látható, nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő  
feladatok finanszírozásához használható fel.
(3)  A  tartalékok  felszabadításáról  a  Képviselő-testület  költségvetési  rendelet  módosítás  
keretében dönt.

9. §

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet  
72.  §  (3)  bekezdés  a)  pont  ab)  alpontja  alapján  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  
polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat  által  fejezeti  kezelésű  előirányzatokra  vagy 
költségvetési  támogatásra  benyújtandó  támogatási  igény  (pályázat)  esetében  –  pályázat 
benyújtását jóváhagyó, és a saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában 
– az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy  
nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez testületi döntés szükséges. 

10. §

(1)  A  Képviselő-testület  önkormányzati  biztost  rendel  ki  az  intézményekhez,  amennyiben 
annak harminc napon túli elismert tartozásállománya eléri az Áht. 71. § (4) bekezdésében 
meghatározott mértéket. Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi a  
Képviselő-testületnél.

(2) Amennyiben az intézmény harminc napon túli elismert tartozásállománya eléri az Áht. 71.  
§ (4) bekezdésében meghatározott mértéket, az intézmény vezetője azonnali hatállyal adatot  
szolgáltat az Önkormányzat részére.

11. §

Egy költségvetési  éven belül az egy jogosult részére biztosított  – nem normatív, céljellegű  
működési és fejlesztési célú támogatási összegeket egybeszámolva – 200 E Ft összeg alatti  
támogatásra vonatkozó adatokat nem kell közzétenni. 

Az intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § 

(1) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására – az államháztartáson kívülről kapott  
támogatásból megvalósuló feladatok finanszírozást, valamint az (5) bekezdésben foglaltakat  
kivéve – az úgynevezett kiskincstári finanszírozást alkalmazza, amely során az intézmények 
kiadásainak fedezetét  – a saját bevételek figyelembe vétele mellett  – naponta, a szükséges 
mértékig  az  Önkormányzat  fizetési  számlájáról  a  számlavezető  bank  az  intézmények  
számláira átvezeti.



(2)  Az  intézmények  a  likviditás  tervezhetőségéhez  a  Képviselő-testület  148/2011.  Kth.  
határozatának  megfelelően,  a  kötelezettségvállalásaik  finanszírozására  a  polgármestertől  
előzetesen írásban hozzájárulást kérnek és a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztállyal egyeztetik.  
(3) Az igénybe vehető önkormányzati támogatás időarányosan nem haladhatja meg az éves  
előirányzat 1/12 részét. 
(4)  Az  intézmények  az  állományi  létszám  változásának  minden  mozgását  az  Oktatási  ék  
Közművelődési Osztállyal írásban egyeztetik. 
(5)  A  pályázati  forrásból  finanszírozott  támogatással  megvalósuló,  utófinanszírozású 
projektek  esetében  a  projektek  összköltségvetésének  25%-a  mértékéig  többletfinanszírozás 
igényelhető.  Az intézmény a többletfinanszírozásként igényelt  összeget legkésőbb a projekt  
záró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezését követően, a legrövidebb időn 
belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezetetni. 

13.§

(1) Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és 
kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben,  saját hatáskörben 
módosíthatók,  a  kiadási  előirányzatok  egymás  között  átcsoportosíthatók.  Az  intézmények 
vezetői személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért. A költségvetési rendelet  
módosításához az intézmények vezetői a 8. § (2) bekezdésében foglalt határidőkhöz igazodóan 
a  saját  hatáskörükben  végzett  előirányzat  módosítások  pénzügyi  ellenjegyzéssel  ellátott  
dokumentációit kötelesek benyújtani. 
(2) Az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 35.§ (1) bekezdése 
alapján  a  költségvetési  szerv  az  intézményi  működési  bevételek  és  felhalmozási  bevételek  
eredeti vagy módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes  
engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv 
hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei az intézményi működési bevételek és felhalmozási  
bevételek  eredeti  vagy  módosított  bevételi  előirányzatán  felüli  többletévelt  a  Képviselő-
testület  hatáskörében  végrehajtott  előirányzat-módosítást  követően  használhatják  fel.  Az 
önkormányzat költségvetési szervei a felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez  
nyújtják be a 8.§ (2) bekezdés határidőihez igazodóan. 
(4) A  beruházási  kiadások,  felújítások  előirányzatának  (1)  bekezdés  alapján  történő 
módosítása fejlesztés, működési költségtöbbletet nem okozhat. 
(5) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem 
a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet.
(6) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatá-
nak növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyása-
kor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

14.§

(1)  Az intézmények  házipénztáraiban a napi  záró pénzkészlet  500.000 forintot  meghaladó 
részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.   
(2) Az esetenként 200.000 forintot meghaladó kifizetések teljesítése átutalással történik. Ettől  
eltérni egyedi esetben a fenntartó előzetes írásbeli engedélyével lehet.

15. § 



(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a. a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része
b. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem 

köthető  jogszabályban  rögzített  kötelezően  adandó  személyi  juttatások 
maradványához

c. a költségvetési támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része 
d. a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány összege
e. a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek  

többlete
f. a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul 

igénybevett összege, ha az meghaladja a 3 %-ot 
g. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

16. § 

(1)  A  intézmények  a  személyi  juttatások  előirányzatának  átmeneti  megtakarítása  terhére  
tartós  kötelezettséget  nem  vállalhatnak.  A  személyi  juttatások  előirányzata  felett  teljes  
jogkörrel  rendelkező  intézmény  vezetője  –  e  jogkörében  eljárva  –  a  Képviselő-testület  
döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik,  
az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel. 

17. §

(1)  Az  intézmények  által  az  Önkormányzat  költségvetésének  tervezéséhez,  a  költségvetési  
rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy 
eseti  jelleggel  szolgáltatott  adatok  és  információk  teljeskörűségéért,  valódiságáért,  
határidőben  történő  beérkeztetésükért,  a  számviteli  szabályok  előírásainak  való  
megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények vezetői  
felelősséggel tartoznak. 

IV.

Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)E rendelet rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. 

Kiskunhalas, 2012. február 27.

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária 
polgármester                                                                   jegyző  



Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL szóló 17/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas   Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  
bekezdés d) pontjában, a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV. törvény 18. § (1)  
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai  
Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága, Településfejlesztési Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
 

1.§ 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  Képviselő-testület  és  Szervei  
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról   szóló  17/2010.  (XII.  01.)  önkormányzati  rendelet  
(továbbiakban: rendelet)  8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület  -  július és augusztus hónapok kivételével  – havonta egy alkalommal,  
minden hónap utolsó csütörtöki napján 13.00 órától rendes ülést tart.  

2.§

A rendelet 13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)  A  Képviselő-testület  ülésére  szóló  meghívót  és  az  előterjesztéseket  a  képviselőknek,  a  
tanácskozási   joggal  meghívottaknak  úgy  kell  megküldeni,  hogy  azt  az  ülés  időpontját  
megelőzően  legalább  7  nappal  elektronikus  formában  megkapják.  A  bizottságok  
előterjesztésekkel  kapcsolatos  állásfoglalását  az  ülés  időpontját  megelőző  1  nappal  kell  
megküldeni, vagy az ülés napján át kell adni a képviselőknek.

3.§

A rendelet 18.§-a a következő (4) bekezdéssel  egészül ki:

(4) Határozatképtelenség miatt  elmaradt ülést, azonos napirendi pontokkal az elmaradt ülést  
követő első munkanapra, azonos időpontban  összehívottnak kell tekinteni.

4.§ 

A rendelet 43.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület által megbízott személy - települési nemzetiségi  önkormányzatonként - a  
települési  nemzetiségi   önkormányzat  elnökével  az  önkormányzat  költségvetési  
koncepciójának összeállítása előtt áttekinti a települési nemzetiségi önkormányzat következő  
költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. 

5.§

 A rendelet 51.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3)A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:



1. Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
2. Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

6.§

A rendelet 52.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4)Tanácskozási joggal meghívott személyekre vonatkozó szabályok:
a)A  bizottság  üléseire  tanácskozási  joggal  meg  kell  hívni  a  polgármestert,  a  jegyzőt,  az  
alpolgármestert, továbbá a  képviselő-testületi és bizottsági előterjesztés tárgyalásakor azt,  
akit az előterjesztő tanácskozási joggal meghívni javasolt.
b)A bizottság állandó tanácskozási jogot adhat azon személyeknek – maximum 3 fő - akik  
részvételét a bizottsági munkában szükségesnek tartja. 
c)A bizottság eseti  tanácskozási jogot adhat egyes napirendi pontok tárgyalásának idejére  
azon  személyeknek,  akik  véleményének  megismerését  az  adott  ügy  tisztázása  érdekében 
szükségesnek tartja.
d)A bizottság elnöke a napirendi pontok tárgyalásához bárkit meghívhat, aki véleményének  
megismerését az adott határozat meghozatalához szükségesnek tartja.

7.§
 
A rendelet 55.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7)   Amennyiben  a   két  szakbizottság  együttes  ülést   tart,  abban  az  esetben  az  alábbi  
szabályok szerint kell eljárni:

 Együttes  bizottsági  ülés  akkor  határozatképes,  ha  azon  jelen  van  a  megválasztott  
tagoknak több mint a fele. 

 Az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a jelenlévő bizottsági tagok jelölik ki.
 Az együttes  bizottsági  ülésen hozott  határozatok meghozatalához a jelenlévő tagok  

több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.

8.§

A rendelet 58.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott  
feladatokat.

9.§

A rendelet 4.§ (2) bekezdésében, 11.§ (2) bekezdésében, 14.§ (1) bekezdés c) pontjában, 33.§ 
(2) bekezdésében, 36.§ (2) bekezdésében, 43.§ címében, 43.§ (1)-(2), (4) bekezdésében,44.§  
(3)  bekezdésében,  52.§  (1)  bekezdésében,  61.§  (3),  (5)  bekezdésében  a  „kisebbségi”  
szövegrész helyébe a „ nemzetiségi” szöveg lép.

10.§



A  rendelet  3.§  (4)  bekezdésében,  4.§  (4)  bekezdésében,  35.§  (6)  bekezdésében,  44.§ 
(6)bekezdésében,  a „ Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a  
„Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság”szöveg lép.

11.§

A rendelet 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép

12.§
 

(1)Ez a rendelet  - a (2) bekezdésben foglalt  kivétellel  -  a  kihirdetését  követő napon lép  
hatályba .
(2) Az  1.§ 2012. június 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. június 2-án hatályát veszti.

1. számú melléklet a 8./2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI FELADATKÖRE, ÁTRUHÁZOTT FELADAT  ÉS 
HATÁSKÖRÖK

1. Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladatai:
       

 Vizsgálja  a  polgármester,  alpolgármester  és  az  önkormányzati  képviselők  által  tett  
vagyonnyilatkozatokat,

 vizsgálja a képviselôk összeférhetetlenségi ügyeit, 
 véleményezi  a  képviselő-testület  elé  terjesztett  kötelezettségvállalással  terhelt  határozati  

javaslatokat,  rendelet  tervezeteket,  szerződés-tervezeteket,  felügyeli  és  ellenőrzi  ezek  
végrehajtását

 felügyeli a képviselô-testület határozatainak és rendeleteinek, szerződéseinek törvényességét, 
 véleményezi és felülvizsgálja a képviselô-testület által átruházott hatáskörök gyakorlását,
 vizsgálja a képviselôk jogainak, kötelezettségeinek érvényesülését,
 felülvizsgálja  a képviselô-testület  döntése elôtt  a  képviselô,  illetve a  polgármesteri  hivatal  

valamennyi dolgozóját érintô,- képviselô-testület elé kerülô  elôterjesztést,
  ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előkészítését,
  jogi  szempontból  vizsgálja  a  szakbizottságok  részére  átruházott  hatáskörök  közül  az  

önkormányzat intézményei szervezeti és működési szabályzatát,
 a jegyző közreműködésével figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő peres eljárásokat,
 véleményezi Kiskunhalas Város Közneveléséért díj odaítélésére tett javaslatot,
 polgármester, alpolgármester illetményének megállapítására vonatkozóan előterjesztést nyújt  

be a képviselő-testületnek,
 véleményezi a városi egészségügyi alapellátás szervezését, 
 figyelemmel kíséri az alapellátás helyzetét, és közreműködik az  egészségügyi ellátást igénylô  

lakossági kapcsolatok erôsítésében,
 véleményezi a város közegészségügyével foglalkozó elôterjesztéseket,
 figyelemmel kíséri a város egészségügyi rendszerét, 
 véleményezi Kiskunhalas Város Egészségügyéért díj odaítélésére tett javaslatokat,
 figyelemmel kíséri a város szociális ellátását biztosító intézmények működését, 
 véleményezi a szociális szolgáltatásokat érintô képviselô-testületi elôterjesztéseket, elôsegíti a  

szociális szolgáltatást igénylô lakossági kapcsolatok erôsítését, érdekegyeztetéseket,



 véleményezi, illetve javaslatot tesz a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások tárgyában – 
átruházott  hatáskörben a Polgármester  által  -  hozott  döntés ellen benyújtott  fellebbezések  
elbírálásával kapcsolatban,

 véleményezi a szociális intézményvezetôi pályázatokat, 
 véleményezi „Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért“ díjra tett javaslatokat,
 jogosult közreműködni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások felülvizsgálatában,
 javaslatot  tesz  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  intézményekben  méltányosságot  érdemlô 

esetekben a személyes térítési díj mérséklésére,
 véleményezi a  hatáskörébe tartozó szociális és egészségügyi tárgyú előterjesztéseket,
 véleményezi  a  szociális,   gyermekvédelmi  és  egészségügyi  intézmények  alapításával  és  

megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 véleményezi a szociális és foglalkoztatási koncepciót,
 kapcsolatot  tart  a  város  területén  működő  szociális  tevékenységet  is  folytató  társadalmi  

szervezetekkel,
 koordinálja  az  önkormányzatnak  a  szociális  intézményekkel  kapcsolatos  döntéseinek 

végrehajtását,  és   más  szervezeteknek  a  szociális   és  egészségügy  területen  végzett  
tevékenységét,

 az önkormányzat  egészségügyi  feladatainak  ellátására vonatkozó  döntések végrehajtását  
koordinálja,

 a feladatkörébe tartozó, de pénzügyi jellegű döntések  előkészítésében közreműködik,
 figyelemmel kíséri az  egészségügyi ellátást, javaslatot tesz annak fejlesztésére,
 elemzi az egészségügyi ellátás szükségleteit,
 figyelemmel  kíséri  a  város  gyógyszerellátását,  részt  vehet  a  felmerülő  problémák 

megoldásában,
 a képviselő-testület megbízása alapján  tájékozódhat a feladatkörébe tartozó ügyekben, ilyen 

megbízás kiadását maga is kezdeményezheti,
 véleményezi a szociális intézmények fejlesztésére adott támogatások megállapítását,
 véleményezi  a   feladatkörébe   tartozó  gazdasági  és  pénzügyi  döntésre  vonatkozó  

előterjesztéseket,
 véleményezi a bizottság munkájával kapcsolatos személyi jellegű előterjesztéseket.
 iskolai oktatással, közművelôdéssel kapcsolatos érdekek feltárása, egyeztetése, - helyi oktatási  

koncepció kidolgozása, 
 oktatási  és  közművelôdési  intézmények,  helyi  média  működési  feltételeinek  figyelemmel  

kísérése, 
 szükség szerint javaslat kidolgozása, költségvetési prioritások meghatározása, 
 oktatással,  közművelôdéssel,  médiával   kapcsolatos  feladatok  ellátásában  közreműködô 

szervezetek  és  önkormányzatok  közötti  együttműködési  megállapodás  elôkészítése,  
koordinálása,

 pedagógiai programok véleményezése,
 képviselô-testület  által  történô  megbízás  alapján  véleményezés,  javaslattétel  oktatási,  

kulturális, helyi média  témakörökben, 
 Kiskunhalas  város  kulturális  életének  egyeztetése,  új  folyamatainak  kezdeményezése,  

támogatása, új tevékenységi, új működési formák véleményezése, 
 önkormányzat  éves -  évközi  - támogatási  rendszerének kidolgozása,  (elkülönített kulturális  

alap, művészeti alap) létrehozására javaslattétel, 
 kulturális  élet  szereplôinek  átképzésére,  továbbképzésére,  támogatására,  oktatási  iskolán 

kívüli művelôdésre, közösségfejlesztési tevékenység támogatására javaslattétel, 
 oktatási, közművelôdési intézményvezetôi állás betöltésére benyújtott pályázat véleményezése, 
 a  képviselô-testületekkel,  testvérvárosokkal  és  egyházakkal  kötött  megállapodások  

véleményezése, azok végrehajtásának elôkészítése és ellenôrzése,
 véleményezi  a  Kiskunhalas  Város  Közoktatásáért  és  Közművelődéséért  díj  odaítélésére  

benyújtott javaslatokat,
 a  közösségi  kulturális  hagyományok  és  értékek  ápolásának,  a  művelődésre,  társas  életre  

szerveződő közösségek tevékenységének,  a  lakosság életmódja javítását  szolgáló kulturális  
célok megvalósításával kapcsolatos előterjesztések véleményezése,



 művészeti  intézmények,  továbbá  a  lakosság  művészeti  kezdeményezéseinek,  
önszerveződéseinek figyelemmel kísérése,  a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének  
segítése,

 javaslatot  tehet  külső  szakértő  felkérésére  a  közművelődési,  közgyűjteményi  és  művészeti  
tevékenységgel kapcsolatos  feladatok szakmai jellegű megvizsgálására,

 figyelemmel kíséri  a közművelődési,  a média,  közgyűjteményi,  és művészeti tevékenységgel  
kapcsolatos feladatokat,

 véleményt nyilváníthat a nem önkormányzati tulajdonú épületen meglévő művészeti alkotások 
védelme érdekében,

  közreműködik  a   város  közterületeinek  elnevezésével  kapcsolatos  előterjesztések  
elkészítésében,

 figyelemmel  kíséri  a  feladatkörébe  tartozó   intézmények,  gazdasági  szervezetek  és  az  
önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek működését,

 javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó költségvetési prioritások meghatározásához,
 közreműködik  a  feladatkörébe   tartozó  szolgáltatások  megszervezésében,  önkormányzatok  

közötti együttműködések, társulások kialakításában,
 feladatkörébe  tartozó  ügyekben  véleményezi  a  nemzetközi  kapcsolatok  kialakítását, 

koordinálását,
  figyelemmel  kíséri   a  közoktatási  intézmények  működését,  értékeli   a  pedagógiai  

programjukban meghatározott feladatok végrehajtását,
 közreműködik a közoktatási és kulturális témakörben készülő koncepciók előkészítésében,
 figyelemmel kíséri a középiskolai szakképzési keretszámok meghatározását,
 figyelemmel kíséri a középiskolai  szakképzési profilmódosítás, az általános iskolai szakosított  

tantervű oktatás  bevezetését és módosítását,
 figyelemmel kíséri a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, érzékszervi,  

enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátását,
 értékeli  a  nevelési-oktatási  intézmény  foglalkoztatási,  illetve  pedagógiai  programjában 

meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét,
 vizsgálhatja az iskolák pedagógiai  programjának jóváhagyásánál,  hogy a helyi  tanterv az  

oktatási törvény 46.§-ában foglaltak szerint biztosítja-e az iskolaváltást, a tanuló átvételét az  
általa fenntartott iskolákban,

 elôkészíti  a  diák  -,  szabadidôsport  és  versenysporttal  kapcsolatos  képviselô-testületi  
döntéseket, végrehajtását és ellenôrzését,

 figyelemmel kíséri a kül- és  belföldi sportrendezvényeket,
  közreműködik  a város középtávú sport,  ifjúsági  koncepciója elkészítésében, figyelemmel  

kíséri az abban foglaltak megvalósulását,
 elősegíti  az  ifjúsági  és  gyermekkorosztály  szabadidő  eltöltési,  sportolási  lehetőségeinek  

fejlesztését, bővítését,
 folyamatos  kapcsolatot  tart  fenn  a  város  sportegyesületeivel,  együttműködik  a sportot 

támogató  gazdasági és civil szervezetekkel, intézményekkel,
 segítséget  nyújt  az  önkormányzati  fenntartású  oktatási  intézmények  sporttevékenységgel  

kapcsolatos  tárgyi és személyi feltételek kialakításában,
 figyelemmel  kíséri   a  testnevelés,  a  diáksport,  szabadidősport,  a  verseny  és  élsport,  

természetjárás feltételeinek biztosítását,
 figyelemmel kíséri a testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatok ellátását,
 véleményezi  a sporttal foglalkozó  szervezet fejlesztését, támogatását,
 körzeti  jellegű  szolgáltatások  megszervezésében,  önkormányzatok  közötti  együttműködések,  

társulások kialakításában való közreműködés,
 feladatkörének  megfelelően  részt  vesz  a  nemzetközi  kapcsolatok  kialakításában,  

koordinálásában,
 tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, amellyel a képviselő-testület megbízza,  

ilyen megbízás kiadását a bizottság is kezdeményezheti,
 figyelemmel kíséri a Kiskunhalason megrendezésre kerülő ifjúsági és diák rendezvényeket,
 fokozott  figyelmet  fordít  a  fiatalok  kriminalizálódásának  megelőzésére,  e  tárgykörben 

kapcsolatot tart a középiskolákkal,



 figyelemmel kíséri az ifjúsági és gyermek jogok, érdekek érvényesítési lehetőségek alakulását,
 támogatja az ifjúsági információs, segítő, tanácsadó feladatok elvégzéséhez szükséges háttér  

megteremtését,
 közreműködik az informatikával kapcsolatos koncepciók kidolgozásában,
 kapcsolatot tart a helyi és térségi informatikával, kommunikációval foglalkozó csoportokkal,  

szervezetekkel, intézményekkel, iskolákkal,
 figyelemmel kíséri a   város  informatikai rendszerének fejlesztését, segíti a város belső és  

külső kommunikációját,
 pályázati feltételeket dolgoz ki a városi sporttámogatási alap felosztásához  és javaslatot tesz  

annak elbírálására

Átruházott hatáskörben:

 Jóváhagyja  a képviselő-testület döntésének megfelelően a pályázatok, versenytárgyalások, 10  
millió forint feletti ingatlanértékesítések, közbeszerzési eljárások során készült szerződéseket,  
illetve azok esetleges módosításait,

 Dönt  a  lakásépítés-  és  vásárlás  helyi  támogatásának  odaítélésérôl,  meghatározza 
annak mértékét, valamint a törlesztőrészlet nagyságát és futamidejét.

 Dönt  a  feladatkörébe  tartozó  jogosulatlanul  igénybe  vett  ellátás  megtérítéséről,  
elengedéséről, részletfizetés   engedélyezéséről.

  Dönt a  bérbeadó javaslata alapján a szociális helyzetük miatt rászorult lakásigénylők 
részére a lakás kiutalásáról.

 Jóváhagyja az  önkormányzat  által  alapított  oktatási,  közművelődési  intézményei  szervezeti  
és   működési szabályzatát,házirendjét, intézményi minőségirányítási programját

 Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra benyújtott kérelmekről.

2. Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság feladatai 

 részt vesz  a  gazdasági program elôkészítésében,
 véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló beszámoló tervezeteit, 
 véleményezi a költségvetési koncepciót, 
 közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet elôkészítésében, 
 figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre,  

a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-csökkenés) alakulását, értékeli az azt elôidézô okokat, 
 vizsgálja a hitelfelvétel indokait, és gazdasági megalapozottságát, 
 ellenôrizteti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem  

érvényesítését, 
 véleményezi a képviselô-testület által alapított alapítvány induló forrásait, 
 részt  vesz  a képviselô-testület  által  alapított  gazdasági  társaságok tulajdonosi döntéseinek 

elôkészítésében,
 véleményezi  az  önkormányzati  ingatlanok  értékesítésére  vonatkozó  képviselő-testületi  

előterjesztést,
 véleményezi  az  önkormányzati  tulajdonnal  rendelkezô  gazdasági  társaságok alapítását  és  

működését, 
 véleményezi és javaslatot ad az ingatlan-értékesítési-, bérleti ügyekben, ingatlan-hasznosítás  

lebonyolításában, szervezésében, 
 javaslatot  tesz  az  önkormányzati  vállalkozásokra,  felmérést  készít  a  vállalkozás  várható 

hatásairól, 
 közreműködik az idegenforgalommal kapcsolatos koncepció kialakításában, 
 véleményezi a lakásgazdálkodási koncepcióról szóló előterjesztést, 
 közreműködik  az  önkormányzati  vagyonnal  kapcsolatos  feladatok,  (törzsvagyon,  

forgalomképtelen, forgalomképes vagyontárgyak) körének meghatározásában, javaslatot tesz  
annak gazdaságos működésére, 

 az önkormányzati vagyon értékesítésének,  hasznosításának ellenőrzése,



 javaslatot  tehet  a  képviselő-testületnek  ingatlanok,  üzletrészek,  részvények  és  egyéb  
vagyontárgyak vásárlására,

 véleményezi a szolgáltatás- fejlesztési programokat és az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket,
 segítséget nyújthat a vállalkozási program kidolgozásához,
 vizsgálatot indít,  tájékozódik, elemzést készít  minden olyan kérdésben, mellyel a képviselő-

testület megbízza, ilyen megbízás kiadását maga a  bizottság is kezdeményezheti,
 kezdeményezi  a   feladatkörébe  tartozó  országos,  térségi  és  városi  szintű   társaságok,  

szövetségek, egyesületekhez történő csatlakozást és véleményezi más  feladatkörökhöz tartozó  
hasonló tagsági részvételeket.

 közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet kidolgozásában,
 közreműködik a város idegenforgalmi lehetőségének bővítésében,
 részt vesz a forgalmi rend  felülvizsgálatában,
       véleményezi:
 a közutak forgalmi rendjének kialakítását,
 a  településfejlesztési és városüzemeltetési feladatokat, 
 az idegenforgalommal kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket,
  a városfejlesztési,  idegenforgalmi és turisztikai koncepciókat, programokat, terveket, a város  

közműveinek  fejlesztése  tárgykörébe  tartozó,  valamint  az  önkormányzati  intézmények  
elhelyezésével kapcsolatos koncepciókat, az idegenforgalommal, városarculattal kapcsolatos  
fejlesztési terveket, előterjesztéseket,

 az önkormányzat építésügyi feladataival kapcsolatos előterjesztéseket,
 a településfejlesztési, építőipari, közlekedési, vízügyi, környezetvédelmi, lakás és kommunális  

ellátási és fejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos előterjesztéseket,
 a szolgáltatás-fejlesztési programok kialakítása tárgyában készített előterjesztéseket a város  

fejlődését  elősegítő  vállalkozások,  társaságok  támogatási,  együttműködési  formáinak 
kialakítását,

 közműellátással  és  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  telkek  kialakításával  összefüggő  
előterjesztéseket,

  városüzemeltetést  érintő  intézmények,  költségvetési  szervek  létesítését,  alapítását,  
átalakítását,

 az önkormányzati vagyontárgyak hasznosítását,
 településrendezési tervről és a részletes rendezési tervről szóló rendelet tervezeteket és azok  

módosításait,
 közműellátási, vízügyi, lakás és kommunális ellátási és fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos 

előterjesztéseket,
 a város infrastrukturális ellátását biztosító szolgáltató szervezetek fejlesztési programjait,
 önkormányzati intézmények, szervezetek, vállalkozások létesítését, alapítását, átalakítását,
 a  városfejlesztési,  a  város  közműveinek  fejlesztése  tárgykörébe  tartozó,  valamint  az  

önkormányzati intézmények elhelyezésével kapcsolatos koncepciókat,
 a  feladatkörébe  tartozó  jelentősebb  önkormányzati  beruházásokat  előkészítő  terveket,  

döntéseket, pályázati kiírásokat, központi pénzalapok elnyeréséhez készülő pályázatokat.
 figyelemmel kíséri a kereskedelmi alapellátást,
 együttműködhet  a  közút  használatában  érdekelt  természetes  és  jogi  személyekkel,  jogi  

személyiség-nélküli gazdasági társaságokkal az alapvetően helyi lakossági érdekeket szolgáló 
közút építésére,

 figyelemmel kíséri a természetjárás és a turizmus  feltételeinek biztosítását,
 kezdeményezi  a  feladatkörébe  tartozó  országos,  térségi  és  városi  szintű  társaságokhoz,  

szövetségekhez, egyesületekhez  való csatlakozást,        
 véleményezi a mezôgazdasági hasznosítású ingatlanok értékesítésérôl szóló képviselô-testületi  

elôterjesztéseket, 
 szakvéleményt nyújt a mezôgazdasági  vállalkozások pályázati lehetôségeihez és figyelemmel  

kíséri a pályázati felhívásokat, 
 közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet elôkészítésében,
 jelzéssel élhet a parlagterületek felszámolása ügyében, 
 a környezetvédelmi feladatok ellátásához szakértôi csoportot működtet,



 figyelemmel  kíséri  a  környezetvédelmi  munkaprogramban  rögzített  tájvédelmi,  
természetvédelmi, környezetvédelmi feladatok végrehajtását,

 figyelemmel kíséri a mezőgazdaságból élő őstermelők, gazdálkodó szervezetek  megvalósulási  
terveit,

 a kistérségben élők termékértékesítési elképzeléseinek figyelemmel kísérése,
 elemzi és értékeli a lakóhelyi környezet állapotának alakulását, annak az emberi egészségre  

gyakorolt hatását, és arról szükség szerint tájékoztatja a lakosságot,
 közreműködik a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak kijelölésében,
 közreműködik a környezetvédelmi tárgykörbe tartozó koncepciók megalkotásában,
 véleményezi a képviselő-testület elé kerülő környezetvédelemmel kapcsolatos rendeleteket és  

előterjesztéseket,
 kapcsolatot  tart  a  helyi  és  térségi  környezetvédelemmel  foglalkozó  csoportokkal,  

szervezetekkel,
 külterületi utak kijelölését véleményezi,
 együttműködik a  hegyközséggel, a tőle kért tájékoztatást megadja,
 részt vesz a zöld napok keretében szervezett akcióban,
 figyelemmel kíséri a város zöldterületgazdálkodását és fejlesztését véleményezi,
 véleményezi a környezetvédelmi alap felhasználását.,
  figyelemmel  kíséri  a  Halasi  Többcélú  Kistérségi  társulás  és  Kiskunhalas  Város  

önkormányzata között létrejött megállapodások végrehajtását.
 a közbiztonság helyzetének javítása érdekében folyamatosan együttműködik  a  rendvédelmi  

szervekkel, polgárőrséggel,
 elôkészíti a városi rendészet rendszerének kialakítását, működését ellenôrzi, 
 véleményezi  a  városi  rendészettel  kapcsolatos  képviselô-testületi  rendeleteket  és  az  ehhez 

kapcsolódó képviselô-testületi elôterjesztéseket, 
 kivizsgálja a közrendre vonatkozó lakossági panaszokat,

  
Átruházott hatáskörben:

 engedélyezi az intézményi többletbevételből származó költségvetési előirányzat módosítást,
 meghatározza az önkormányzat tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságok taggyűlésére  

a tulajdonosi álláspontot,
 dönt  ingó  vagyontárgy  vásárlásáról  az  önkormányzat  (intézményi)  költségvetésében 

tervezetten felül,
 dönt ingó vagyontárgy értékesítéséről, a vagyon használatának, illetve a hasznosítási jogának  

átengedéséről, cseréjéről, biztosítékul adásáról és egyéb módon való megterheléséről,
 dönt  a  behajthatatlan  követelések  törléséről  a  mindenkori  költségvetési  törvényben  

meghatározott értékhatár felett,
 figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon értékesítését, ellenőrzi a hasznosítását,
 engedélyezi a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó – határozott  

időtartamú bérbeadását,
 a vagyonkezezlő  –  kivéve  az  önkormányzati  tulajdonosi  irányítás  alatt  működő  gazdasági  

társaságok – használatában, kezelésében lévő tárgyi eszköz értékesítése,
 vagyonkezelő részére az önkormányzat (intézményi) költségvetésében tervezetten felül tárgyi  

eszköz  vásárlása,
 szakképzési alapból történő, egy évnél több működési többletkiadással járó vásárlások,
 jutalmat állapíthat meg a polgármester meghatározott időszakban végzett munkája értékelése  

alapján.
 Dönt az  önkormányzat kizárólagos, ill. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek  

legfőbb  szervének  az  ügyvezetők  és  a  Felügyelő  Bizottságok  elnökeinek  és  tagjainak  
polgármester által javasolt tiszteletdíjáról

 Dönt  az  önkormányzat  költségvetésében  meghatározott  összegű  interpellációs  keret  
felhasználásáról.



 dönt  a  tulajdonosi  hozzájárulás  megadásáról,  az  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanon  és  
közterületen történô építés, bontás, fennmaradás,  valamint rendeltetés módosítás esetén.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról  szóló 19/2001. (V.31.) önkormányzati  
rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.  
törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.  
évi LXV. törvény 8. § (4)  bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület  
Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottsága,   Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági  Bizottsága,  
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  parkolás  szabályairól  és  a  parkolási  
díjak megállapításáról szóló 19/2001. (V.31.) számú rendeletének (továbbiakban: rendelet)  1. számú 
melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§

A rendelet 2. számú melléklete az alábbi 4. számú ponttal egészül ki:

4. Felmutatóra szóló bérlet üzlet-, elárusítóhelyek részére:

Éves: 30 000 Ft

A bérletet azon üzletek, elárusítóhelyek vehetik igénybe, ahol az üzlet szokásos bejáratától 50 méteren  
belül a parkolást forgalomkorlátozó tábla, vagy fizető parkolásra kijelölt hely akadályozza.

3.§
 

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát  
veszti.
(2)Hatályát veszti a rendelet 11.§ (3)bekezdés c) pontja.
(3) Hatályát veszti a rendelet 12.§-a.

Kiskunhalas, 2012. február 27.

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária 
polgármester                                                                   jegyző  

         1. sz. melléklet a 9/2012 (II.29.) önkormányzati rendelethez

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati 
rendelethez

A fizető parkolóhelyek felsorolása és díjövezeti besorolása.
Halasi Áruház előtt 40 db. 4671 hrsz
Kiskun Áruház előtt 10 db. 4671 hrsz



Jósika u.   22 db. 4672 hrsz
Református templom mellet 35 db. 2246 hrsz
Hősök tere 42 db.      4  hrsz
Városháza u.                        12 db.      2 hrsz

Bérleti díj fizetési kötelezettség alá nem eső mozgássérült parkoló.
Halasi Áruház előtt 2 db   4671 hrsz
Hősök tere 4 db     4 hrsz

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.  
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, illetve az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és  
a névviselésről szóló  1982. évi  17. törvényerejű rendelet.  42/A. § (4) bekezdésében kapott  
felhatalmazás  alapján  a  Képviselő-testület  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

A  rendelet  hatálya  Kiskunhalas  Város  közigazgatási  területén  történő  házasságkötési, a 
bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben 
megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 

2.§

A házasságkötésen,  a  bejegyzett  élettársi  kapcsolatok  társadalmi megünneplésén ingyenes 
alapszolgáltatás  az  anyakönyvvezető  hivatalos  közreműködése  (jogszabályban  rögzített  
hivatalos szöveg és eljárás). 

3.§

Díjfizetési kötelezettség

a) A jegyző  által  előzetesen  engedélyezett,  az  anyakönyvvezető  hivatalos  helyiségén és 
munkaidején  kívül  történő  anyakönyvi  eseményekért  a  megrendelők  az  e  rendeletben 
meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre 
rendkívüli körülmény miatt kerül sor. Az anyakönyvvezető hivatali helyisége Polgármesteri 
Hivatal Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatt van.

b) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli  körülménynek minősül különösen, ha a 
szolgáltatást  igénybevevő   mozgáskorlátozottsága,  egészségi  állapota,  kora  miatt  különös 
erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.

4.§



A szolgáltatás díja

Az anyakönyvvezető díjazása jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint történik.

5. §

A megrendelő által igénybe vehető szolgáltatás díjainak meghatározása jelen rendelet 2. sz.  
melléklete szerint történik. A díjakat évente felül kell vizsgálni.

6. §

A szolgáltatási megállapodást jelen rendelet 1. számú függeléke  tartalmazza. 

7.§

Záró rendelkezések

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

(2)Hatályát  veszti  Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a 
házasságkötések,  a  bejegyzett  élettársi  kapcsolatok  és  a  családi  események  szolgáltatási  
díjairól  21/2010.  (XII.01.)  önkormányzati  rendelete,  valamint  az  azt  módosító  26/2010.
(XII.22) önkormányzati rendelet.

Kiskunhalas, 2012. február 27.

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária 
polgármester                                                                   jegyző  



1.sz. melléklet a 10/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az anyakönyvvezető díjazása

Az anyakönyvvezető közreműködéséért

6. a házasságkötő teremben, hivatali munkaidőben lezajló esemény után nem kell fizetni.

7. A házasságkötő teremben, hivatali munkaidőn kívül (pl. szombaton): 

10.000.- Ft/ esemény 

8. A házasságkötő termen kívüli, külső helyszínen való közreműködésért: 

15.000.- Ft/ esemény.

Megjegyzés: az anyakönyvvezetőt évente az illetményalap 100 %-ának megfelelő ruházati 

költségtérítés illeti meg formaruha használat címén. Elszámolása a ruházati költségtérítés  

szabályai szerint történik.

2. sz. melléklet a 10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Szolgáltatások Díj:
SZJ: 93.05.10.9.

  I. Külső helyszínen történő házasságkötés esetén   
 Szervezési díj: 8000,- +ÁFA
 Pezsgős koccintás: 5 fő 1000,- +ÁFA
 Átvezető zene: (gyülekező, háttérzene): 500,- +ÁFA
 Nászinduló: (bevonuló zene, gépzene) 500,- +ÁFA
 Versmondás (versenként) : 1500,- +ÁFA
 Gitár + 1 ének : 3.500,- +ÁFA
 Gitár + 2 ének: 4.500,- +ÁFA
 Gitár + 3 ének: 5.500.- +ÁFA
 Komplex zenei összeállítás ( 2 vers + 3 ének + gitár) : 8.000,- +ÁFA
 Gyűrűstálca (nevekkel, dátummal gravírozva) 3.000,- +ÁFA
 Gyertyák: 2.000,- +ÁFA
 Sziromszórás: (hozott szirom): 500,- +ÁFA
 Szerelemlakat: 2000,- +ÁFA
 Galambröptetés: 2000,- +ÁFA
 Hangosítás( technika, zenei kollekció, személyzet, szállítás) 10.000,- +ÁFA

 II. A hivatali helyiségben hétköznap — kivéve az állampolgársági esküt —

 - Hétfőtől –Csütörtökig 16 óra után
 - Pénteken 12 óra után, valamint 



      -     Hétvégén és munkaszüneti napokon megtartott családi eseményeknél        
   

(2) Szervezési díj: 8000,- +ÁFA
(3) Pezsgős koccintás: 5 fő 1000,- +ÁFA
(4) Átvezető zene: (gyülekező, háttérzene): 500,- +ÁFA
(5) Nászinduló: (bevonuló zene, gépzene) 500,- +ÁFA
(6) Versmondás (versenként) : 1500,- +ÁFA
(7) Gitár + 1 ének : 3-500,- +ÁFA
(8) Gitár + 2 ének: 4.500,- +ÁFA
(9) Gitár + 3 ének: 5.500.- +ÁFA
(10) Komplex zenei összeállítás ( 2 vers + 3 ének + gitár) : 8.000,- +ÁFA
(11) Gyűrűstálca (nevekkel, dátummal gravírozva) 3.000,- +ÁFA
(12) Gyertyák: 2.000,- +ÁFA
(13) Sziromszórás: (hozott szirom): 500,- +ÁFA
(14) Szerelemlakat: 2000,- +ÁFA
(15) Galambröptetés: 2000,- +ÁFA

 A díjak a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális  és Közművelődési Nonprofit Kft  
bevételét képezik. 

A szolgáltatási díjakat bruttó árként is meg kell jeleníteni.

 III. Az alábbi díjak akkor kerülnek felszámításra, ha az önkormányzat által biztosított  
helyszínen Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében  kerül 
megrendezésre a szertartás.

1.) Terembérleti díj (Házasságkötő terem - Polgármesteri Hivatal )
         

a.) ha mindkét megrendelő fél kiskunhalasi lakos            6.000,-Ft 
b.) ha csak az egyik megrendelő fél kiskunhalasi lakos 9.000,-Ft 
c.) ha egyik megrendelő fél sem kiskunhalasi lakos                  12.000,-Ft 

2.) Terembérleti díj szőnyegezve ( Házasságkötő terem-Polgármesteri Hivatal):
 

a.) ha mindkét megrendelő fél kiskunhalasi lakos            7.500,-Ft 
b.) ha csak az egyik megrendelő fél kiskunhalasi lakos           10.500,-Ft 
c.) ha egyik megrendelő fél sem kiskunhalasi lakos                  13.500,-Ft 

A terembérleti díjak a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

1. számú függelék a 10/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Kiskunhalas Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
6400 Kiskunhalas, Hősök tere.1.



Tel.: 06-77-523-100  Fax: 06-77-423-612

Szolgáltatási megállapodás

  Amely létrejött egyrészt Kiskunhalas Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Hivatala, mint 
szolgáltató, másrészről

Név:       _______________________               Név: _________________________

Lakcím: ________________________             Lakcím: _______________________

szám alatti lakos, mint megrendelő között a

 201... év ________________ hó ________nap ________ órakor tartandó 
házasságkötésére, bejegyzett élettársi kapcsolat ünnepélyes regisztrációjára, ill. egyéb 
családi események ünneplésére.

A megrendelők az alábbi szolgáltatásokat kérik  :  
( a megfelelő összeg aláhúzandó)

SZJ: 93.05.10.9.
        

Terembérlet Díj:

Házasságkötő terem: 6.000.- Ft  9.000.- Ft 12.000.- Ft
  

Szőnyeggel:  7500,-Ft 10.500,-Ft 13.500.- Ft

Összesen:            …………Ft      

azaz ……………………………….Ft, mely tárgyi adómentességet élvez, így 
általános forgalmi adót  nem tartalmaz.

Kiskunhalas, 2012. …………

 ……………………….                                                          ……………………. 
Megrendelő                                                                        Anyakönyvvezető



Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló 19/2010. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján a 
Képviselő-testület  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottsága  véleményének  kikérésével  a 
következőket rendeli el:

1.§

Hatályát  veszti  Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  ivóvíz  és  
szennyvízcsatorna  díjának  megállapításáról  szóló  19/2010.  (XII.01.)  önkormányzati  
rendelete.

2.§

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2012. február 27.

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária 
polgármester                                                                   jegyző  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről  szóló 18/2003. 
(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az épített környezet alakításáról  
és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  tv  57.§  (3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  
alapján,  és  az  57.§  (2)  bekezdésében meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  Képviselő-
testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Településfejlesztési Bizottsága véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:

1.§



Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  helyi  művi  értékvédelemmel 
védett  épületek  és  épített  elemek  jegyzékéről  szóló  18/2003.  (VII.31.)  számú rendeletének  
(továbbiakban: rendelet)  1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2012. február 27.

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária 
polgármester                                                                   jegyző  



1. számú melléklet a 12./2012.(II.29.) önkormányzati rendelethez

É p ü l e t e k
Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz

1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2
1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola
1 Ép Bundzsák I. u. 10. főépület 191

1/N N Bundzsák I. u. 10. melléképület 191
1 Ép Dózsa Gy. u. 1. Darányi ház 2566
1 Ép Dugonics u. 21. 4234
1 Ép Eötvös u. 2. MABI bérház 7
1 Ép Eötvös u. 20. 48-as kör 19
1 Ép Gimnázium u. Villanytelep 4681
1 Ép Kisfaludy u. 87. 1941/1
1 Ép Kossuth L. u. 37/A Csipkeház 4757
1 Ép Köztársaság u. 4. Gyárfás ház 4651
1 Ép Régi ref. temető Baki család sírkápolnája 4735/2
1 Ép Révész Gy. u. 10. Pázsit ház, Darányi ház 3936
1 Ép Római Katolikus temető Babenyecz család sírkápolnája 5160
1 Ép Szabadság tér 6. Felsővárosi Ált. Iskola 372

1 Ép Széchenyi u. 38. 551
1 Ép Szent György tér 9. Gyugel ház 4505
1 Ép Szent Imre u. 14. Római Katolikus plébánia 4582
1 Ép Szentháromság tér 9. 4553
1 Ép Téglagyár 40742
1 Ép Vörösmarty u. 64.   2045
2 Ép Ady E. u. 16. 3675
2 Ép Ady E. u. 1-Szász K. u. 4. Pázsit ház 3658,3659
2 Ép Ady E. u. 21. 3694
2 Ép Ady E. u. 4. Pázsit ház 3665
2 Ép Ady E. u. 7. Zsótér ház 3654
2 Ép Alkotmány u. 17. 3774
2 Ép Alkotmány u. 6. 3886
2 Ép Állomás u. 6. Wiegand villa 4747
2 Ép Arany J. u. 17. 5004
2 Ép Arany J. u. 21. 5002
2 Ép Árpád u. 12. Molnár ház 4839
2 Ép Árpád u. 22. Krammer ház 5102



2 Ép Árpád u. 3. 4618
2 Ép Árpád u. 41. Katolikus kántorlakás 4595
2 Ép Árpád u. 4. Polgárház 4834
2 Ép Árpád u. 41. 4581
2 Ép Árpád u. 6. 4835
2 Ép Attila u. 6. 299
2 Ép Bajcsy Zs. u. 18. 114
2 Ép Bajcsy-Zs. u. 22. 112
2 Ép Bajcsy-Zs. u. 7. 325
2 Ép Bajnok u. 5. 4016
2 Ép Batthyány u. 6. 5098
2 Ép Béke u. 4. 3928
2 Ép Béke u. 5. Zilah ház 3688
2 Ép Bethlen G. tér 1. Fekete ház 4669/5?
2 Ép Bethlen G. tér 7-8.? Gazdasági bank 143
2 Ép Bokányi D. u. 8. Úri Kaszinó 4660
2 Ép Csillag u. 11. 3825
2 Ép Dékány Á. u. 6.-8. Schneider villa 4763
2 Ép Dékány Á. u. 9. 4780
2 Ép Eötvös u. 19. 133
2 Ép Eötvös u. 4. Gazdasági Egyesület épülete 8
2 Ép Garbai S. u. 6. Tóth féle bérház 171
2 Ép Garbai S. u. 8. Református Internátus 173
2 Ép Hajnal u. 5. 4837
2 Ép Harangos tér 2. 4048
2 Ép Hársfa u. 1. 441
2 Ép Hősök tere 5. Weisz ház 6
2 Ép Hunyadi u. 1. 3587
2 Ép Hunyadi u. 12. 3802
2 Ép Hunyadi u. 16. 3805
2 Ép Hunyadi u. 30. 4014
2 Ép Huszár u. 7. 4000
2 Ép Jókai u. 39. 2081
2 Ép Jókai u. 4. Skribanek ház 2162
2 Ép Jókai u. 61. 2101
2 Ép József A. u. 21. 4131
2 Ép József A. u. 5. 4092
2 Ép Kálvin tér 2. 3940
2 Ép Kárpát u. 20. Gazdasági malom 745
2 Ép Katona J. u. 8. 4779/1



2 Ép Kígyó u. 5. 3673
2 Ép Kisfaludy u. 113. 1964
2 Ép Kisfaludy u. 60. 2033
2 Ép Kisfaludy u. 64. 2029
2 Ép Kisfaludy u. 96. 2002
2 Ép Kmeth S. u. 16. 309
2 Ép Kmeth S. u. 21. 269
2 Ép Kossuth L. u. 1. Takarékpénztár 4641
2 Ép Kossuth L. u. 2. Árvay bérház 4660
2 Ép Kossuth L. u. 14. Református Gimnázium 4673
2 Ép Kossuth L. u. 21. Babó villa 4816
2 Ép Kossuth L. u. 35. Schneider villa 4768/2
2 Ép Kossuth L. u. 37. Schneider villa 4767
2 Ép Köztársaság u. 7. Gyárfás ház 3667
2 Ép Köztársaság u. 8. 4657/2
2 Ép Lovag u. 15. 3832
2 Ép Május 1. tér 2. Kocsis ház 2254
2 Ép Nyárfa u. 3. 3901
2 Ép Nyíl u. 2. 2281
2 Ép Ősök tere 1. 3693
2 Ép Ősök tere 2. Szathmáry ház 3915
2 Ép Ősz u. 15. 4516
2 Ép Paprika A. u. 11. 4877
2 Ép Paprika A. u. 30-32. Egyed Izsák ház 4803/1
2 Ép Paprika A. u. 7. 4875
2 Ép Paprika A. u. 9. 4876
2 Ép Petőfi S. u. 1. Izraelita hitközség háza 3924
2 Ép Petőfi S. u. 11. 3939
2 Ép Petőfi S. u. 14. Kohn ház, Nagykálózi ház 4570/2
2 Ép Petőfi S. u. 15. 3946
2 Ép Petőfi S. u. 17. 3952
2 Ép Petőfi S. u. 38. 4105
2 Ép Petőfi S. u. 46. 4144
2 Ép Petőfi S. u. 7.-9. Ipartestület székháza 3935
2 Ép Petőfi S. u. 8. Kohn ház, Nagykálózi ház 4572
2 Ép Posta u. 2. 29
2 Ép Posta u. 3. Gazdaház 25
2 Ép Posta u. 4. 73
2 Ép Révész Gy. u. 5. 3918
2 Ép Rózsa tér 1. 456



2 Ép Szabadkai út 2. 5113
2 Ép Szabadkai út 6. 5117
2 Ép Szabadkai út 7. Alsóvárosi iskola 4470/1
2 Ép Szabadkai út. 1. 4521
2 Ép Szabadság tér 3. Felsővárosi óvoda 2170
2 Ép Szabadság tér 7. Paczolay ház 354
2 Ép Szántó Kovács u. 8. 4473
2 Ép Szász K. u. 10/A Polgárház 3650
2 Ép Szász K. u. 12. Polgárház 3648
2 Ép Szász K. u. 27. 2609
2 Ép Szász K. u. 33. Bibó-Szász kúria 2612/5
2 Ép Szász K. u. 4. - Ady E. u. 1. 3685,3659
2 Ép Szász K. u. 8. Polgárház 3652
2 Ép Szász K. u. 9. Polgárház 2563
2 Ép Szathmári S. u. 2. Ref. kör 71
2 Ép Szathmári S. u. 4. 70
2 Ép Széchenyi u. 17. 605
2 Ép Széchenyi u. 21. 599
2 Ép Széchenyi u. 65. 1723
2 Ép Széchenyi u. 9. 616
2 Ép Szent Imre u. 1. Zilah ház 4575
2 Ép Szent Imre u. 2. Kálmán szanatórium 4636
2 Ép Szent Imre u. 5. 4563
2 Ép Szent Imre u. 6. Polgárház 4587
2 Ép Szentháromság tér 6. 4556
2 Ép Szilády Á. u. 10. 2235
2 Ép Szilády Á. u. 13. 30
2 Ép Szilády Á. u. 14. Gál ház, Soket ház 2232/2
2 Ép Szilády Á. u. 15. 31
2 Ép Szilády Á. u. 16. Rupnik ház 2231
2 Ép Szilády Á. u. 17. Péter-Monszpart ház 32
2 Ép Szilády Á. u. 18. 2229/1
2 Ép Szilády Á. u. 19. Adóhivatal 33
2 Ép Szilády Á. u. 2. Ref. leányiskola 2243
2 Ép Szilády Á. u. 22. 2222
2 Ép Szilády Á. u. 26. 2218
2 Ép Szilády Á. u. 27. Dobozy ház 37
2 Ép Szilády Á. u. 29. Rocsek ház 39
2 Ép Szilády Á. u. 3. 9
2 Ép Szilády Á. u. 34. 2288



2 Ép Szövetség tér 1. Harnoi ház 4789
2 Ép Szövetség tér 8.-10. Szanyi ház, Babó ház 4885,4886

2 Ép Tábor u. 1.-Arany J. u. 9. 5031,5032
2 Ép Táncsics u. 5. Polgárház 4663
2 Ép Tanya kocsimúzeummal Tanya kocsimúzeummal-Latabár ház 0651/3
2 Ép Thorma J. u. 3. 48
2 Ép Tó u. 14. 4224
2 Ép Vajda u. 2. Brinkus ház 3602/1,3602/2
2 Ép Vasút u. 2. Schneider cég óvodája 4758
2 Ép Vasút u. 3. 4901
2 Ép Vihar u. 1. 3850
2 Ép Vörösmarty u. 32. 411
2 Ép Vörösmarty u. 52. 388
2 Ép Vörösmarty u. 60. 2038
2 Ép Vörösmarty u. 62. 2044
2 Ép Bogárzó külterület Bogárzói iskola 0352
2 Ép Rekettye külterület Rekettyei I. sz. iskola 0466/2
2 Ép Rekettye külterület Rekettyei II. sz. iskola 0417/22
2 Ép Inoka külterület Inokai iskola 0160/11
2 Ép Lovasbázis Legénységi épület
2 Ép Lovasbázis 1-es 2-es istálló
2 Ép Lovasbázis Fedeles lovarda
2 Ép Lovasbázis Kisboxos istálló
2 Ép Felsőkistelek Tuba tanya 0651/4
2 Ép Felsőszállás 142. 0701/6
2 Ép Felsőszállás 29. Iskola 0658/74
2 Ép Felsőszállás Maján ház 0431/10
2 Ép Rekettye 103. 0420/22
2 Ép Felsőöregszőlők 62. Tanyai épületegyüttes 42673
2 Ép Bogárzó 0350/4

2 Ép Füzes puszta 018/8
3 Ép Alkotmány u. 2/B Ablak, veranda, kerítés 3885
3 Ép Arany J. u. 19. ablakok 5003
3 Ép Bajcsy-Zs. u. 29. kerítés 343
3 Ép Csillag u. 1. oromzat 3820
3 Ép Dékány Á. u. 19. faoszlop, veranda 4787
3 Ép Harangos tér 7. oromzat 4043
3 Ép Hattyú u. 20. veranda, kerítés 4063
3 Ép Kmeth S. u. 2. homlokzatdíszek 126



3 Ép Kossuth L. u. 8. Kohn ház vasoszlop 4662
3 Ép Szentháromság tér 8. fedés, bejárat 4554
3 Ép Zrínyi u. 25. ablak, oromzat, fedés 1879
3 Ép Kisfaludy u. 54. Kisfaludy utcai homlokzat 484
3 Ép Kossuth u. 13. Berki ház homlokzati vakolatdíszek 4621

3 Ép Szilády Á. u. 5-7.

utcai homlokzat északi traktusa, 
bejárati kialakítás, nyíláskeretező 
motívumok, erkély 12

3 Ép Vörösmarty u. 42. Vörösmarty utcai homl. 396
3 Ép Köztársaság u. 2. Kolozsváry ház, Múzeum közterületi határon álló homlokzatok 4652

M ű a l k o t á s o k
Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Alkotó Tulajdonos

3 E Gimnázium u. 100 éves a villamosítás emléktábla Elektrotecnikai Egyesület
3 E Városháza 1848-as centenáriumi emléktábla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Thorma János Múzeum 1848-as jubileumi emléktábla Szanyi Béla Thorma János Múzeum
3 E Városháza 1848-as jubileumi emléktábla Szanyi Béla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Keceli út 246.-248. 1919-es mártírok emléktáblája Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Városháza 56-os forradalom 50 éves évfordulója Szalai József - Papp Csaba Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Bethlen G. tér 56-os kettős kopjafa Kosza István-Székely Tibor Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Városháza 56-os sortűz áldozatai emléktábla Kindl Sándor Szélkiáltó Egyesület
3 E Vasútállomás A fasiszta terror áldozatainak emléktáblája Csábi László Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Szilády Gimn. előcsarnoka A gimnázium hősi halottjai Stepanek Ernő-Seenger Béla Szilády Áron Ref. Gimnázuim
3 E Szilády Gimnázium A II. világháború és az 56-os forr. áld. Tömör János Református Egyház
3 E Református templom A ref. templom 175. évfordulója ifj. Szanyi Béla Református Egyház
3 E Szilády Gimn. előcsarnoka A tanárok tiszteletére emléktábla Református Egyház
3 E Városháza főbejárat A városháza építésének emléktáblája Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Zsinagóga A zsinagóga építésének emléktáblája Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Zsinagóga Adományozók emléktáblája Csábi László Izraelita Hitközség
3 Sz Sóstó Árpád kori falu jeloszlopa Csák Attila-Babud László Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Katolikus temető Babenyecz kápolna emléktábla Szanyi Béla Katolikus Egyház
3 E Katolikus templom Baranyi László emléktála Gulyás József Katolikus Egyház
3 E Vasútállomás Baross Gábor emléktábla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Bokányi u. 1. Batthyány Lajos-Aradi vértanúk emlékműve Bartos Endre-Csák Attila Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Bibó István Gimn. Bibó István emléktábla Molnár Jenő-ifj. Szanyi Béla Bibó István Gimnázium
3 E Zsinagóga Bleier Mór emléktábla Csábi László Izraelita Hitközség
3 E Bocskai utca Bocskai emléktábla Rácz Fodor Katalin Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Katolikus templom Boskó Vilmos emléktábla Szanyi Béla Katolikus Egyház
3 Sz Kussuth L. u. Búsuló kuruc Damkó József Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Kossuth L. u. 37/A Csipkevarró Barth-Mozer-Kuminka Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Református templom Csokonai emléktábla Molnár Jenő Kiskunhalas Város Önkormányzata



3 E Szilády Gimn. előcsarnoka Eltávolított tanárok emléktáblája Református Egyház
3 Sz Alsószállás Emlékkereszt Kovács L. Katolikus Egyház
3 Sz Zsana I. ker. Emlékkereszt
3 Sz Felsőszállási iskola Emlékkereszt Vili Gábor
3 E Sóstói csárda Emléktábla a csárda bővítéséről
3 E Fazekas G. u. 1. Emléktábla a lovasoknak ifj. Szanyi Béla
3 E Református templom Emléktábla a templom építéséről 1. Református Egyház
3 E Református templom Emléktábla a templom építéséről 2. Református Egyház
3 Sz Csipkeház Erzsébet királynő szobra Nagy Kálmán Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Semmelweis tér Európa elrablása Heinrich Schreiber Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Kölcsey u. Európa hinta Andrzej Szarek Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Semmelweis tér Európa kút Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Felsőszállás Felsőszállási iskola emlékoszlop Pálosi Mihály
3 Sz Szent Imre u. Feszület Máriával Katolikus Egyház
3 E Kuruc vitézek tere 35. Földgáz-bekötés emléktábla Szanyi Béla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Kossuth u. 37/a Fridrich Lajos mellszobra Rácz Fodor Katalin Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Szabadság tér Gábor Áron mellszobra Szikszai Gyula Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Szabadság tér Gábor Áron tüzérezred emlékműve Babud László-Duffek Tivadar Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Bethlen G. tér Garbai emléktála Szanyi Béla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Bethlen G. tér Garbai Sándor mellszobra Kalló Viktor-Skoda Lajos Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Bocskai u. Gömb szökőkút Mihály Gábor Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Köztársaság u. 4. Gyárfás István emléktábla Malisák László Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Kossuth u. 37/a Gyárfás István mellszobra Rácz Fodor Katalin Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Felsővárosi Ált. Isk. Halas a hatalmas emlékfal Rajnai Gabriella-Mester Sándor Felsővárosi Általános Iskola
3 Sz Fazekas G: Ált. Isk. Halasi Csipke Nyírő Gyula Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Kossuth L. u. 6. Halasi Földmunkás Szervezetek emléktáblája Malisák László Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Thorma János Múzeum Halasi Múzeum emléktábla Zalatnay-Fritz-ifj.Szanyi Thorma János Múzeum
3 Sz Semmelweis Kórház Halasi Vénusz Péter Zsuzsa Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Molnár u. 6. Halasi Vörös Újság emléktábla Malisák László Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Zsinagóga Halasról elszármazott zsidó mártírok Csábi László Izraelita Hitközség
3 Sz Semmelweis tér Három tavasz emlékmű Kerényi József Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Kiskunhalas-Tázlár határa Határkő 2006 Halász Balázs - Vili Gábor Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Kiskunhalas-Harkakötöny Határkő 2007  (Balog hegy) Halász Balázs - Vili Gábor Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Kiskunhalas-Pirtó határa Határkő 2008 Halász Balázs - Vili Gábor Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Kossuth L. u. 25.-27. Hild emlékoszlop Benedek György Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Semmelweis tér Hírnök Marton László Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Bethlen G. tér Hollók Barth Károly-Kuminka István Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Szilády Gimn. előcsarnoka Honfoglalás, államalapítás, kereszténység Református Egyház
3 E Bibó István Gimn. Horváth István emléktábla Szanyi Béla Bibó István Gimnázium
3 Sz Hősök tere Hősök szobra ( I. vh. ) Szentgyörgyi István-Hikisch Rezső Kiskunhalas Város Önkormányzata



3 Sz Fazekas G. u. 1. Huszárló Gulyás József
3 E Zsinagóga I. világháborús hősi halottak emléktáblája Izraelita Hitközség
3 E Bethlen G. tér Idősek nemzetközi éve emléktábla ifj. Szanyi Béla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Kossuth L. u. 39. II. Rákóczi Ferenc mellszobra Andreas Papachristos Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Zsinagóga II. világháborúban elesett halasi zsidók 1. Csábi László Izraelita Hitközség
3 E Zsinagóga II. világháborúban elesett halasi zsidók 2. Csábi László Izraelita Hitközség
3 Sz Hősök tere II. világháborús emlékmű Pogány Gábor Benő Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Bibó István Gimn. Iskola-jelző tábla Molnár Jenő-ifj. Szanyi Béla Bibó István Gimnázium
3 Sz Szentháromság tér Kálvária szoborcsoport Katolikus Egyház
3 Sz Felsővárosi Ált. Isk. Kamasz Radnóti Melocco Miklós Felsővárosi Ált. Isk.

3 Sz Kölcsey u. Kanizsai út menti kereszt
Tóth Vilmos,Valkai Zoltán,Pósa 
Károly Kiskunhalas Város Önkormányzata

3 E Köztársaság u. 8. Kisdedóvó emléktábla Malisák László Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Szilády Gimnázium Kiskun Tudomány Szebényi Imre Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Kölcsey u. Kopjafa Szőcs Levente Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Majsai út 2. Kopjafa az elhunyt igazgatóknak Orbán Balázs II. Rákószi F. Mg. Szakközépisk.
3 Sz Bajza u. 14. Kopjafa Fáy Andrásnak Barabás Nándor Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz ÁMK előtér Kós Károly mellszobra ifj. Kós Károly Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Kosusth L. u. Kossuth Lajos dombormű Margó Ede-Csák Attila Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Katolikus temető Kőkereszt feszület Kiss József Katolikus Egyház
3 E Kosusth L. u. Kuruc emléktábla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Baky-kastély Lakatos Vince emléktábla Malisák László Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Városi Könyvtár Madaras lány Simon Ferenc Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Szent Imre u. Mária kis Jézussal Katolikus Egyház
3 Sz Csipkeház Markovits Mária dombormű Kucs Béla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Szövetség tér Martonosi Pál emléktábla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Köztársaság u. 2. Menekülő Sámuel Kornél Magyar Nemzeti Galéria
3 Sz Református parókia Milleneumi kopjafa Kosza István Református Egyház
3 Sz ÁMK előtér Munkácsy Mihály Pátzay Pál Magyar Nemzeti Galéria
3 Sz Zeneiskola Munkás paraszt szövetség Vass Károly Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Szathmáry S. u. 18. Nagy Czirok László emléktábla Malisák László Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Thorma János Múzeum Nagy Czirok László emléktábla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Csipke Hotel Nagy Szeder István emléktábla Szanyi Béla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Thorma János Múzeum Nagy Szeder István emléktábla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Köztársaság u. 2. Női akt Szamovolszky Ödön Magyar Nemzeti Galéria
3 Sz Hősök ligete Nöi lovas szobor Szabó Iván Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Hősök tere Országzászló emlékmű Falusi Mihály-Gulyás Józef Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Kölcsey u. Partnerség Heinrich Schreiber Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Református Imaház Petőfi Sándor szobra Mihály Gábor Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Református Imaház Református Egyház címere Darányi Dénes Református Egyház
3 E Hősök tere 2. Református Imaház emléktábla Szanyi Béla Református Egyház



3 Sz Semmelweis Kórház Semmelweis Ignác dombormű Humenyánszky Jolán Városi Kórház
3 Sz Csipkeház Stepanek Ernő dombormű Molnár Jenő Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Csipkeház Stepanek Ernő emléktábla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Zsinagóga Susman Sofer emléktábla Izraelita Hitközség
3 E Szász Károly u. 33. Szász Károly emléktábla Kannás Lajos Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Kossuth L. u. 15/B Szent Erzsébet emléktábla Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Mártírok u. 23. Szent László Wolford László Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság
3 Sz Szent Imre u. Szentháromság szobor Katolikus Egyház
3 Sz Szilády Gimnázium Szilády Áron dombormű Szebényi Imre Református Egyház
3 E Szilády Gimnázium Szilády Áron emléktábla Szanyi Béla
3 Sz Szilády Á. u. Szilády Áron mellszobra Szentgyörgyi István Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Szűts József Ált. Isk. Szűts József mellszobra Búza Barna Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Keceli út Tanácsköztársaság emlékmű Buda István Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Katolikus temető Temetői feszület Katolikus Egyház
3 Sz Köztársaság u. 2. Thorma János dombormű Búza Barna Thorma János Múzeum
3 Sz Bocskai u. 11.-12. Thorma János mellszobra Mozer Ilona Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Bokányi u. 1. Thorma János szobor Szabó Vera Thorma János Múzeum
3 Sz Szilády Gimn. udvara Thúry József kopjafa  Szilády Áron Ref. Gimn.
3 Sz Kosusth u. 37/a Tormássy János mellszobra Fritz Mihály Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Felsőkistelek Útszéli kereszt
3 Sz Nyírfa utca Ülő nő Veszprémi Imre Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Mátyás tér 4. Villanytelep emléktábla Rácz Fodor Katalin Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 E Szabadság tér Paczolay emléktábla
3 Sz Városi Könyvtár Bartók Béla Kalló Viktor Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Fejérföld u. Kun őseink emlékére Győrfi Sándor Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Csetényi park Kun Madonna Szalai József Kiskunhalas Város Önkormányzata
3 Sz Hősök tere Nagy-Szeder István mellszobra Lantos Györgyi Kiskunhalas Város Önkormányzata
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