
A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

238/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2012.  november  29. 
napjától 
határozatlan időre megválasztja a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumi 
tagjának az alábbi személyeket:

Vincze Attila 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 31. II./8.
Bordás Zoltán 6400 Kiskunhalas, József Attila u. 6.

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalas  Város 
Sportjáért  Közalapítvány  Alapító  Okirat  7.  pontjának  a  Kuratórium  tagjaira  vonatkozó  
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:
„Kuratórium tagjai:

Harkai Péter elnök Cím:   
Wágner Szabolcs Ákos Cím: 
Tóth Péter   Cím: 
Lehoczki Lívia Cím: 
Farkas Dániel Cím: 
Kucseráné Nahaj Mária Cím: 
Nagy István Ernő Cím: 
Vincze Attila Cím: 
Bordás Zoltán Cím: 

3. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  Kiskunhalas  Város  Sportjáért  Közalapítvány  1.,  2.  pontok  szerinti  
módosításaival  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratát  nyújtsa  be  a  Kecskeméti  
Törvényszékhez átvezetés céljából.

239/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Kiss 

Norbert lemondását a Halasi Csipke Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagságáról. A 
Képviselő-testület megköszöni az eddig végzett munkáját.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 25. napjától  
határozatlan  időre  megválasztja  Szabadi  Józsefet  a  Halasi  Csipke  Közalapítvány 
Felügyelő Bizottsága tagjának .

3. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Halasi  Csipke 
Közalapítvány  Alapító  Okirat  10.  pontjának  a Felügyelő  Bizottság  tagjaira vonatkozó  
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:

„A felügyelő bizottság tagjai:

Jerémiás Béláné Lakcím:
Szabadi József Lakcím: 
Dr. Horváth Róbert Lakcím:”
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4. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert, hogy a Halasi Csipke Közalapítvány 2., 3. pontok szerinti módosításaival  
egységes  szerkezetbe foglalt  Alapító  Okiratát  nyújtsa be a Kecskeméti  Törvényszékhez 
átvezetés céljából.

A képviselő-testület 2012.november 29-i nyílt ülésén hozott döntések:

240/2012. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
241/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a város 2013. évi  Költségvetési  
Koncepcióját megtárgyalta és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi  
LXV. törvényben, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakat  
figyelembe véve az alábbiak szerint határoz: 

1., A  város  2013.  évi  költségvetésének  kidolgozására  vonatkozó  Költségvetési  
Koncepció  alapelveit  elfogadja,  az  abban  vázolt  szempontok  a  2013-as  
költségvetési év feladatfinanszírozásának alapjai.

2., Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  elsősorban  a  kötelező  önkormányzati  
feladatok  ellátásának  fedezetét  biztosítja  az  új  önkormányzati  törvény  
rendelkezéseit  figyelembe  véve,  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően,  a 
hiány  minimalizálása  mellett.  A  költségvetési  törvényben  meghatározott  
feladatalapú támogatások összegeinek figyelembevételével. 

3., Az  önként  vállalt  feladatok,  közvetett  támogatások  célszerűségét,  lakossági  
igényét és finanszírozhatóságát felül kell vizsgálni és minimálisra csökkenteni  
azon területeket, amelyeket saját bevétel vagy egyéb támogatás nem fedez. 

4., A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a  
kiadások  alakulását,  rangsorolni  kell  a  feladatokat  annak  érdekében,  hogy 
megtakarításokat  lehessen  elérni.  A  tervezés  kötelező  feladatellátás-,  és  
bevétel-orientált kell legyen. 

5., Valamennyi  szakfeladat,  valamennyi  intézmény  vonatkozásában  a  dologi  
kiadások tervezése legfeljebb a 2012. évi  tervezett  összegben történhet, úgy,  
hogy  a kiadási  előirányzatok  a lehető  legszigorúbb takarékosság mellett,  a  
törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást.

6., Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles takarékos, ésszerű gazdálkodás  
követelményeinek  megfelelni  és  javaslataikkal,  döntéseikkel  segíteni  a 
hiány/kiadások csökkentését. 

7., A  nem  pedagógus,  technikai  közalkalmazotti  állomány  indokoltságának,  
kihasználtságának  felülvizsgálata  történjen  meg,  és  amennyiben  
gazdaságosabb  az  intézmények  működtetése  más  szervezeti  formában,  
történjen meg az átszervezés. 

8., A költségvetési  egyensúly  megőrzése érdekében felül  kell  vizsgálni  az egyes 
feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell  
a  kötelező  feladatellátásban  nélkülözhető  kapacitásokat,  csökkenteni  a 
létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie. 

9., A  fennálló  gazdasági  szükséghelyzetben  kizárólag  a  feladatellátáshoz  
nélkülözhetetlen  kötelezettségek  vállalhatók,  a  rendelkezésre  álló  források  
mértékéig.  Az  Intézkedési  Terv  értelmében  továbbra  is  az  intézményeknek 
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minden  dologi  költségvetési  kifizetést  a  polgármesteri  hivatal  pénzügyi  
osztályával  egyeztetni,  valamint  a  polgármesterrel írásban  előzetesen 
engedélyeztetni szükséges. 

10., Önkormányzati  szinten  kell  érvényesülni  a  létszám  és  bérpolitikai  
intézkedéseknek. Bérfejlesztés és munkaerő felvétel nem hajtható végre, még az  
az  üres  álláshelyek  vagy  a  munkaerő  pótlás  tekintetében  sem,  csak  a 
fenntartóval előzetes írásbeli egyeztetést követően.

11., A  várható  likviditási  hiány  fedezetére  az  önkormányzat  továbbiakban  is  
folyószámlahitel szerződést köt számlavezető pénzintézetével. 

12., A  Képviselő-testület  bizottságai,  tisztségviselői,  a  gazdálkodó  intézmények,  
valamint  az  önkormányzati  és  kisebbségi  önkormányzati  feladatellátáshoz  
kapcsolódó gazdálkodók vezetői a város 2013. évi költségvetési tervjavaslata  
kidolgozását  figyelemmel  kísérik,  az  operatív  munkában  részt  vesznek.  A  
feladat-  és  hatáskörükbe  tartozó  ügyekben  döntéseikkel  segítik  a  tervezési  
munkát. 

13., A 2013. évi költségvetés összeállítása során elsődleges cél  az önkormányzat  
stabil,  folyamatos  működésének  biztosítása.  A  koncepcióban  szereplő  hiány  
csökkentése, lehetőség szerint a 2013. évi költségvetés hiány nélküli tervezése.

(A  Költségvetési  Koncepciót  terjedelmére  tekintettel  nem  közöljük,  megtekinthető  a  
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán.)

242/2012. Kth.
Adósságmegújító célhitel szerződés megkötésére

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2012. 
december 21-én lejáró folyószámla hitelének rendezésére  adósságmegújító  célhitelt  
vesz  igénybe.  A  képviselő-testület  a  hitelszerződést  300 000 000  Ft  összegig,  
2022.09.30.  véglejárattal,  negyedéves  törlesztési  ütemezéssel  kívánja  megkötni.  A 
képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos 
eljárás lefolytatására, a hitelszerződések és felhatalmazó levelek aláírására - a jegyző  
ellenjegyzése  mellett-,  az  adott  gazdálkodási  helyzethez  igazodóan,  az  elérhető  
legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett. 

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  vállalja,  hogy  az 
adósságmegújító  célhitel  és  járulékai  visszafizetését  a  futamidő  alatt  beépíti  a 
költségvetésekbe  és  hozzájárul  a  helyi  adóbevételek  és  gépjárműadó  bevételek  
engedményezéséhez,  az  adósságmegújító  célhitel  igénybevételéből  eredő  esedékes  
tartozás törlesztésére fordításához.  A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben 
a hitel  futamideje alatt az Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján a szerződés  
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre 
a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat helyi adók és a  
gépjárműadó fogadására szolgáló  számláiról  a  szükséges  összeget  a  Pénzforgalmi  
Bankszámlára  haladéktalanul  átvezesse.  A  képviselő-testület  a  hitelt  nyújtó  
pénzintézet  részére a más pénzügyi  intézménynél  vagy a Magyar Államkincstárnál  
vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési- és alszámlájára 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít az esedékes banki követelések 
teljesítése érdekében.

3. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  hitel  és  járulékai  jogi  
biztosítékaként az önkormányzat forgalomképes - az 1996. évi XXV. törvény alapján 
adósságrendezésbe  vonható  -  vagyonából  a  határozati  javaslat  4.  pontja  szerinti  
ingatlanokat  ajánlja  fel  összesen -  minimum 500 000 000 Ft  fedezeti  értékben az  
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Önkormányzat  és  a  pénzintézet  között  létrejött  adósságmegújító  célhitelt  
szerződésekből  eredő  követelésállomány  és  járulékai  biztosítására.  A  képviselő-
testület  vállalja,  hogy  a  hitel  futamideje  alatt  az  ingatlanokat  nem  minősíti  
korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.

4. Ingatlanfedezetként  felajánlott  ingatlanok  jegyzéke  és  adó-  és  értékbizonyítvány 
szerinti értéke:

Helyrajzi szám: Ingatlan megnevezése: Értéke:
2385/4 Sportpálya  és  gazdasági  

épület
282 000 000 Ft

3656 Polgárok Háza 56 000 000 Ft
0466/2 Általános Iskola 10 000 000 Ft

143/A/10 Posta 91 000 000 Ft
3245 Vásártér 20 000 000 Ft
3255 Vásártér 26 000 000 Ft

0652/1 Lőtér 20 000 000 Ft
Összesen: 505 000 000 Ft

5. Az önkormányzat számlavezető pénzintézetének adósságmegújító célhitelre vonatkozó 
előzetes elutasító szándékának megerősítése esetén a Képviselő-testület felhatalmazza 
a  polgármester  az  adósságmegújító  célhitel  szerződés  megkötéséhez  szükséges 
közbeszerzési eljárás felfüggesztésére.

243/2012. Kth.
Folyószámla és munkabérhitel szerződés megkötésére

1. Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Önkormányzat 2012. 
december 21-én lejáró 500 000 000 Ft keretösszegű folyószámla és 106 000 000 Ft  
keretösszegű  munkabérhitel  szerződését  az  önkormányzat  likviditási  helyzetének  
egyensúlyban tartása érdekében 2013.  június  30-ig meghosszabbítja.  A  képviselő-
testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződések  és  a  felhatalmazó  levelek  
aláírására  -  a  jegyző  ellenjegyzése  mellett-,  az  adott  gazdálkodási  helyzethez  
igazodóan, az elérhető legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  vállalja,  hogy  a 
folyószámla  és  munkabérhitel  keretszerződésből  eredő  tőke  és  járulékai  
visszafizetését  a  2012.  és  2013.  évi  költségvetésébe  beépíti.  Hozzájárul  a  helyben  
maradó  személyi  jövedelemadó,  a  települési  önkormányzatok 
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, a normatív hozzájárulás és 
egyéb  támogatások  engedményezéséhez,  a  helyi  adó  és  gépjárműadó 
engedményezéséhez, mely bevételek összegét a Bank a folyószámla és munkabérhitel  
igénybevételéből eredő esedékes tartozás törlesztésére fordíthatja.  

3. A  képviselő-testület  hozzájárul,  hogy  amennyiben  a  folyószámlahitel  és  a 
munkabérhitel  futamideje  alatt  az  Önkormányzat  Pénzforgalmi  Bankszámláján,  
valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a szerződések  
alapján  esedékessé  váló  fizetési  kötelezettségeinek  teljesítéséhez  nem  áll  
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat  
helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a 
Bank a Pénzforgalmi Bankszámlára haladéktalanul átvezesse. A képviselő-testület a 
más  pénzügyi  intézménynél  vagy  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett,  vagy  a 
későbbiekben  megnyitásra  kerülő  valamennyi  fizetési-  és  alszámlájára 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít az esedékes banki követelések  
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teljesítése érdekében.
4. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hitelek  és  járulékai  

biztosítékaként az önkormányzat törzsvagyon részét nem képező forgalomképes - az  
1996.  évi  XXV.  törvény  alapján  adósságrendezésbe  vonható  -  vagyonából  a  
határozati javaslat 5. pontja szerinti ingatlanokat ajánlja fel összesen - minimum 500  
000 000 Ft fedezeti értékben a folyószámla és munkabérhitel keretszerződésből eredő  
követelésállomány  és  járulékai  biztosítására.  A  képviselő-testület  vállalja,  hogy  a 
hitel  futamideje  alatt  az  ingatlanokat  nem minősíti  korlátozottan  forgalomképessé 
vagy forgalomképtelenné.

5. Ingatlanfedezetként  felajánlott  ingatlanok  jegyzéke  és  adó-  és  értékbizonyítvány  
szerinti értéke:

Helyrajzi szám: Ingatlan megnevezése: Értéke:
2385/4 Sportpálya  és  gazdasági  

épület
282 000 000 Ft

3656 Polgárok Háza 56 000 000 Ft
0466/2 Általános Iskola 10 000 000 Ft

143/A/10 Posta 91 000 000 Ft
3245 Vásártér 20 000 000 Ft
3255 Vásártér 26 000 000 Ft

0652/1 Lőtér 20 000 000 Ft
Összesen: 505 000 000 Ft

244/2012. Kth.
1.Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  Pirtó  Község 
Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló kezdeményezését.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a  
közös  önkormányzati  hivatal  létrehozásához  szükséges  feladatok  megtételére,  a  szükséges 
megállapodások előkészítésére.

245/2012. Kth.
1., Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Költségvetési  
Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetét 2013. március 31-el megszünteti. A Költségvetési  
Intézmények Gazdasági Szervezetének alapító okiratában foglalt feladatokat 2013. április 1-
től Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala keretein belül látja el.
2., Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megbízza a polgármestert,  
hogy  a  Képviselő-testület  2013.  februári  rendes  ülésére  készítse  elő  a  Költségvetési  
Intézmények Gazdasági Szervezete intézmény megszüntető okiratát, az intézmény vezetőjével  
egyeztetve.  Felkéri  a  Jegyzőt  a  Polgármesteri  Hivatal  jelen  határozat  szerinti  Alapító  
Okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására.  

246/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot  ír  ki  a  polgárőr  
egyesületek támogatására a mellékletben szereplő pályázati kiírás szerint, egyben felkéri a  
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot a benyújtott pályázatok  
elbírálására.

P Á L Y Á Z A T
POLGÁRŐR EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRA
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Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  pályázatot  ír  ki  a  polgárőr  egyesületek  működési 
feltételeinek támogatására.
Pályázatot nyújthat be az a kiskunhalasi székhellyel rendelkező, jogerősen bejegyzett egyesület, 
mely  tagja  az  Országos  Polgárőr  Szövetségnek,  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatával 
együttműködési megállapodást kötött és a polgárőr tevékenységének kezdete 2012. január 1-ét 
megelőző időpont.

Pályázni lehet az egyesület polgárőr tevékenységéhez kapcsolódó, annak hatékonyságát elősegítő 
alábbi tételekre:

tárgyi  eszköz  vásárláshoz:  (mobiltelefon,  digitális  fényképezőgép,  számítógép,  monitor, 
nyomtató); 

jármű beszerzéshez: (kerékpár, elektromos kerékpár, személygépkocsi), 
jármű fenntartáshoz: (hajtó- és kenőanyag, javítás, karbantartás költsége, valamint tartozék: 

autógumi, üléshuzat vásárlás.
polgárőr  ruházat  vásárlásához.(országosan  egységes  ruházat,  illetve  annak  részei,  továbbá 

láthatósági mellény)
polgárőr egyesület tevékenységével összefüggő pályázat önrészének biztosítására.

Jelen pályázat benyújtása önrészt nem igényel. Az egyesület által igényelt pályázati összeg nem 
haladhatja meg: az 1-5  sorszám alatti tételekre tételenként a 100.000,- Ft-ot és egyesületenként 
összesen n a 300.000,- Ft-ot.

Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal, Városi Rendészet Kiskunhalas, Köztársaság utca 1.
Benyújtás módja: pályázati adatlapon
Benyújtás határideje: 2012. december 10.
Elbírálás határideje: 2010. december 18..
Támogatásra elkülönített költségvetési összeg: 300.000,- Ft

Az elnyert és szabályosan felhasznált támogatás vissza nem térítendő. A támogatás kiutalása a cél 
szerinti felhasználás igazolását követően történik.

A pályázónak minden kérdésre választ kell adni és a pályázati adatlaphoz - annak benyújtásával 
egyidejűleg - csatolni kell a kiíró által felsorolt mellékleteket.

A  pályázat  kiírója  fenntartja  a  jogot  a  pályázat  összegének  módosítására  és  annak  - 
egyesületenként és pályázati célonként történő - differenciált elosztására.

Pályázati  csomag  (kiírás,  pályázati  adatlap,  kitöltési  segédlet)  térítésmentesen  átvehető  a 
Polgármesteri Hivatal Rendészeti Csoport irodahelyiségében.

Kiskunhalas, 2012. november ....

KISKUNHALAS VÁROS 
  ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATI ADATLAP
POLGÁRŐR EGYESÜLETEK RÉSZÉRE

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI PÁLYÁZATÁHOZ

I. 
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ALAPADATOK
1) Egyesület megnevezése:

2) Egyesület székhelye:
3) Bírósági bejegyzés száma:
4) Jogerős bejegyzés kelte:
5) OPSZ tanúsítvány száma:
6) OPSZ tanúsítvány kelte:
7) Hatályos alapszabály kelte:

II. 
EGYESÜLET

1) Egyesület elnöke:
2) Egyesület igazolt tagjainak száma

a pályázat benyújtásakor/fő:

III. 
EGYESÜLET TULAJDONÁT KÉPEZŐ,

POLGÁŐR TEVÉKENYSÉGHEZ HASZNÁLT JÁRMŰVEK
I. II. III.

1) Jármű darabszáma
2) Jármű megnevezése:
3) Típusa, évjárata:
4) Műszaki vizsga kelte:*
5) Hajtóanyaga:*
6) Tevékenységhez felhasznált 

km-teljesítmény 2009. évben*
*csak gépjármű esetén kell kitölteni

IV.
PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ

1) Pályázati adatlap

v.
Igényelt támogatás összege

Igényelt támogatás felhasználásának 
megnevezése

Igényelt támogatás 
összege (Ft)

1. TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS (max. 100 eFt)
mobiltelefon
digitális fényképezőgép
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számítógép
monitor
nyomtató

2. JÁRMŰ BESZERZÉS (max. 100 eFt)
kerékpár e-kerékpár
személygépkocsi

3. JÁRMŰ FENNTARTÁS (max. 100 eFt)
Hajtó és kenőanyag
Javítás- karbantartás
Autógumi- üléshuzat vásárlás

4. FORMARUHÁZAT BESZERZÉS (max. 100 eFt)
5. PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ (max. 100 eFt)

Igényelt támogatás összesen (max: 300 eFt)

Kiskunhalas, 2012. ………………..  …………

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek:

              ……………………
       elnök

247/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forrás hiányában nem javasolja a 
Halasthermál Kft.  részére az Önkormányzat 2012. évi  költségvetésében megállapított  20,7  
millió forint összegű önkormányzati támogatáson felül további támogatás biztosítását.

248/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a mellékletben szereplő,  a Bibó 
István  Gimnázium  részéről  a  Kiskunhalasi  Női  Kézilabda  Sportegyesület  felé  fennálló  
300.300.- forint összegű, behajthatatlanná vált követeléséről lemond és hozzájárul a követelés  
Bibó István Gimnázium számviteli nyilvántartásából való kivezetéséhez.

249/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti alapító okiratot elfogadja, ezzel  
2013.  január  1-től  megalapítja  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Thorma  János  
Múzeuma költségvetési intézményt.
2.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  
előterjesztés   mellékleteként  szereplő  „Megállapodás  fenntartói  jog,  illetve  kötelezettség 
átadás-átvételéről”  dokumentumot  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Thorma  János 
Múzeuma vonatkozásában írja alá.
3.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  Thorma 
János Múzeum átadása-átvételével kapcsolatos teendőket hajtsa végre.
4.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  2013.  január 1-től,  2013. június  30-ig megbízza 
Szakál  Aurélt,  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Thorma János  Múzeuma magasabb 
vezetői munkakörének ellátásával.
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Besorolását a H fizetési osztály 11 fokozatában állapítja meg.
Munkabérét  a  H fizetési  osztály  11.  fokozatának megfelelő  210.438 Ft.  alapilletményben,  
további végzettségeit 10%-ban azaz 21.044 Ft-ban, tudományos kutatói pótlékát 10.000 Ft 
-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 200%-nak megfelelően 40.000 Ft -ban, azaz  
összesen 281.500 Ft -ban állapítja meg.

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  megbízza a Polgármestert  a könyvtári,  muzeális  és  
közművelődési  szolgáltatást  ellátó szervezetek integrált  intézményben történő működtetését  
készítse elő és azt döntés végett a 2013. februári testületi ülésre terjessze elő.

Okiratszám:

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK THORMA JÁNOS MÚZEUMA 

ALAPÍTÓ OKIRATA

Az államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV törvény 8.  §-a  és  az  államháztartásról  szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 5.§-a alapján, figyelemmel 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 2012. évi CLII. törvénnyel módosított rendelkezéseire, valamint a 2012. évi 
CLII.  tv. 30.§ (3) bekezdésében foglaltakra Kiskunhalas Város Önkormányzati  Képviselő-
testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma Alapító Okiratát 
2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint adja ki:

1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyeinek neve és címe:

1. Neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma

2. Rövid neve: Thorma János Múzeum 

3. Székhelye: Kiskunhalas, Köztársaság u. 2.sz. (hrsz.: 4652.sz.)

4. Telephelyeinek neve és címe:
Múzeumi Raktár
Kiskunhalas, Rekettye 0466/2 hrsz.

2. A költségvetési szerv közfeladata:

A  2012.  évi  CLII.  törvénnyel  módosított  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános 
könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban Kult. 
tv.)  37/A.  §.,  42.§.  és  46  §-ai  alapján  gondoskodik  a  kulturális  javak  meghatározott 
anyagának  folyamatos  gyűjtéséről,  nyilvántartásáról,  megőrzéséről  és  restaurálásáról, 
tudományos  feldolgozásáról,  és  publikálásáról,  valamint  kiállításokon  és  más  módon 
történő bemutatásáról a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.

3. A költségvetési szerv tevékenysége:
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1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

3.1.1 Gyűjtőterületén  gondoskodik  a  gyűjtőkörébe  tartozó  kulturális  javak 
gyűjtéséről,  gyarapításáról,  nyilvántartásáról,  védelméről,  őrzéséről, 
tudományos feldolgozásáról és hozzáférhetővé tételéről.

1. Közreműködik a kultúráért felelős miniszter területi feladataink ellátásában.

2. A  költségvetési  szerv  alaptevékenységének  államháztartási  szakfeladat  rend 
szerinti besorolása:

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

3.3 A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:

910200 Múzeumi tevékenység

3.4 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Kiskunhalas város és a környező települések közigazgatási területe: Tompa, Kelebia, 
Kisszállás,  Jánoshalma,  Borota,  Kéleshalom,  Kunfehértó,  Balotaszállás,  Zsana 
Harkakötöny, Imrehegy, Pirtó, Tázlár.

5. Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas
Hősök tere 1.sz.

6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása:

 Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Irányító szerv székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.

 Fenntartó szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Fenntartó szerv székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
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Önállóan  működő  költségvetési  szerv.  Pénzügyi,  gazdálkodási  egységgel  nem 
rendelkezik,  pénzügyi,  gazdálkodási  és  számviteli  feladatait  a  Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.

8. A költségvetési szerv szakmai besorolása: területi múzeum

A  területi  múzeum  a  Kult.  tv.-ben  meghatározott  feladatok  egységes  ellátásának 
intézménye.

9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési  szerv  vezetője  a  területi  múzeumigazgató,  aki  a  közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kjt.)  és  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  végrehajtásáról  a 
művészeti,  a  közművelődési  és  a  közgyűjteményi  területen  foglalkoztatott 
közalkalmazottak  jogviszonyával  összefüggő  egyes  kérdések  rendezése tárgyában 
született  150/1992.  (XI  20.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Kjt.  vhr.)  alapján, 
nyilvános  pályázat  útján  kerül  kiválasztásra.  A  területi  múzeumigazgatót  a  Korm. 
rendelet  7.§  alapján  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  nyilvános  pályázat 
kiírásával,  legfeljebb  5  év  határozott  időtartamra  bízza  meg,  illetve  vonja  vissza 
megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

A Kult. tv. 46.§. (3) bekezdése alapján a területi múzeum vezetőjének megbízásához 
és annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.

10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése:

A  költségvetési  szerv  szakalkalmazottjainak  és  egyéb  közalkalmazottjainak 
foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak.
Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási 
jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
Az  egyéb  jogviszonyokra  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény 
megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

11. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet 
6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 

 

Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba.

Jelen  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete 
249/2012. (XI.29.) határozatával hagyta jóvá.

Kiskunhalas, 2012. november 29.

250/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító 
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
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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  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC. 
törvényben,  valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a  
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  
törvényben foglaltak szerinti tevékenység  

Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés
Működési területe: Az  intézmény  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény 

49.§  (3)  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
Típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény 
OM azonosítója: 027560
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Működtető 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 kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) 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.
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Szakfeladatai:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi 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
Feladatellátási helyei:
székhelye: Napsugár Óvodák és Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4.
tagintézményei:

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Magyar u.16.

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Átlós u.21.

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u.12.

Telephelye: nincs
Engedélyezett férőhelyek száma:

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

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

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

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Utcai Tagóvodája
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.
Feladatellátási helyei 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 intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 
előkészítése  az  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottság  feladata.  A  pályázattal  kapcsolatos  
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feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  és a  
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

  közalkalmazotti jogviszony,
  a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével  a 202/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát 
veszti.

251/2012. 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  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  
törvényben,  valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  
törvényben foglaltak szerinti tevékenység  

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

ellátásakor a nemzeti köznevelésről szóló törvény 49.§ 
(3)  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
Típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény 
OM azonosítója: 027563
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hőrök 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  
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(340247)
Alaptevékenységei:

 Óvodai nevelés, ellátás 
 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése

 hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő
• Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi 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 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 889101 Bölcsődei ellátás  
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása

Feladatellátási helyei:
székhely: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 
tere 17.
tagintézménye:

 Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat Bajza Utcai Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó 
Ervin u.2.

Telephelye: nincs
Engedélyezett férőhelyek száma:

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

 Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat Bajza Utcai Tagóvodája
87 óvodai férőhely ( 3 db  29 fős csoportszoba) 
és 14 bölcsődei férőhely 

Feladatellátási helyei 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:
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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 és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 34/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

252/2012. 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  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC. 
törvényben foglaltak szerinti tevékenység  

Szakágazati száma (TEÁOR): 851020  Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

49.§ (3) 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
Típusa: Óvoda
OM azonosítója: 027567
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
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Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hőrök 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:
Óvodai nevelés, ellátás 
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási  
zavarral) küzdő

Óvodai intézményi étkeztetés 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos gyermekek 
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 Nemzeti és etnikai kisebbségi 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

Feladatellátási helyei:
székhelye: Százszorszép Óvodák 6400 Kiskunhalas, Vasút u.2.
tagintézménye:

 Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3.
telephelye: nincs
Engedélyezett férőhelyek száma:

 Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda
76 óvodai férőhely (21,25 és 30 fős csoportszoba)

 Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvodája
135 óvodai férőhely (24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba)

Feladatellátási helyei  és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Vasút u.2.                              4758 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 intézményegysége vonatkozásában 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  
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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 és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, 
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 114/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

253/2012. 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  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  
törvényben foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 852010  Alapokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  

CXC.  törvény  50.§  (8)  bekezdése  alapján  körzeti  
iskolai  feladatokat  lát  el.  Működési  területe  
Kiskunhalas  város  közigazgatási  területe  a  
Kormányhivatal  által  meghatározott  felvételi  körzet  
szerint.  Szabad kapacitása  terhére az  intézmény más  
településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 341091
Típusa: általános iskola
OM azonosítója: 027804
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
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Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hőrök 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
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 5-
8.évfolyamon

○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő

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

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

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű testnevelés tantárgy nevelése,  
oktatása 1-4.évfolyamon

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű testnevelés tantárgy 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
 Munkahelyi étkeztetés
 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 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
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 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása 5-8.évfolyamon

 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  

oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi 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

Feladatellátási helyei:
székhelye: Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 1.
tagintézménye: nincs
telephelye: nincs
Évfolyamai: 1-8.évf. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4.évfolam 224 tanuló
5-8.évfolyam 220 tanuló
összesen: 444 tanuló
Feladatellátási helyei 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 és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony
 munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 36/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.
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254/2012. 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  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  
törvényben foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 852010 Alapfokú oktatás
Működési területe: Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  

CXC.  törvény  50.§  (8)  bekezdése  alapján  körzeti  
iskolai  feladatokat  lát  el.  Működési  területe  
Kiskunhalas város illetve Pírtó község  közigazgatási  
területe a Kormányhivatal által meghatározott felvételi  
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény  
más településről is fogadhat tanulókat.

Törzskönyvi száma: 340995
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.
Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
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.

Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hőrök 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
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol és német nyelvű nevelése,  

oktatása 1-4.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol és német nyelvű nevelése,  

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

 Enyhe értelmi fogyatékos (tanulólétszám maximum 1 %-a)
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulás nappali rendszerű integrált nevelése,  
oktatása 5-8.évfolyamon

Enyhe értelmi fogyatékos (tanulólétszám maximum 1 %-a)
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) 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  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű általános  
iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon

 Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi 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

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 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 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
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 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  

oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi 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)
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek,programjainak komplex támogatása

Feladatellátási helyei:
székhelye: Felsővárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
tagintézménye:

 Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye 6414 Pirtó Rákóczi u.32.
Telephelye: nincs
Évfolyamai: 1-8.évf. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
Kiskunhalas összesen: 649 tanuló

 1-4.évfolyam 325 tanuló
 5-8.évfolyam 324 tanuló

Pirtói Tagintézmény 1-4.évfolyam 120 tanuló
Összesen: 769 tanuló

 Felnőttoktatás 30 fő
Feladatellátási helyei a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.                    372 hrsz.
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 
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elkészítése  az  Ügyrendi  és  Humánpolitikai   Bizottság  feladata.  A  pályázattal  kapcsolatos  
feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a  
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 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 37/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

255/2012. 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 nemzeti  köznevelésről szóló 2011. évi CXC.örvényben foglaltak  
szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR 08): 852010 Alapfokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

50.§  (8)  bekezdése  alapján  körzeti  iskolai  feladatokat  lát  el.  
Működési  területe  Kiskunhalas  város  közigazgatási  területe  a  
Kormányhivatal által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad  
kapacitása  terhére  az  intézmény  más  településről  is  fogadhat  
tanulókat.

Törzskönyvi száma: 341552
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027807
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hőrök 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

○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási  
zavarral) küzdő
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 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 5-
8.évfolyamon

 Mozgássérült testi fogyatékos
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási  

zavarral) 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 kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  általános iskolai  

nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
 Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi 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
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
 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 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 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  

oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi 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
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás

Feladatellátási helyei:
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székhelye: Kertvárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
tagintézménye: nincs
telephelye: nincs
Évfolyamai:1-8. évf. (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 és a nemzeti köznevelésről  
szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, 
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 38/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

256/2012. 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  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC. 
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
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Típusa: Kollégium
OM azonosítója: 037953
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hőrök 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 nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése
 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás 
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű óvodai és általános iskolai nevelése,  

oktatása
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő
 Könyvtári szolgáltatások
 Tanulók kollégiumi étkeztetése
 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  

nevelés
 855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése
 855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi  

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
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oktatása 1-4.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása 5-8.évfolyamon
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

Feladatellátási helyei:
székhelye: Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/a
tagintézménye: nincs
telephelye: nincs
Engedélyezett férőhelyek száma: 204 fő
Feladatellátási helyei 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 és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, 
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 40/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

257/2012. 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység
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Szakágazati száma (TEÁOR): 853100 Általános középfokú oktatás
Működési területe: Térségi beiskolázási terület lát el
Törzskönyvi száma: 338866
Típusa: gimnázium
OM azonosítója: 027951
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, 
jogköre:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Alaptevékenységei:
 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
 Tagozat (~ emelt szintű képzés): magyar–történelem; matematika; idegen nyelv
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált gimnáziumi oktatása 7-12. 

évfolyamon
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő
 Ökoprogramú nevelés, oktatás
 Diáksport
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Munkahelyi étkeztetés
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 Médiareklám
 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 7-12. évfolyam
 853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált gimnáziumi 

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

évfolyamon
 853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása  

9-12. évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása  

5–8. évfolyamon
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 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

Feladatellátási helyei:
székhelye: Bibó István Gimnázium 6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 21.
tagintézménye: nincs
telephelye: nincs
Évfolyamai:

 6 évfolyamos gimnáziumi képzés :7-12. évfolyam 1-1 osztállyal
 4 évfolyamos gimnáziumi képzés: 9-12. évfolyam 3-3 osztállyal

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

összesen: 607 tanuló
Feladatellátási helyei 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 és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony,
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 41/2012. Kth. számú  alapító okirat hatályát veszti.

258/2012. Kth.

3



Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a   BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI   
SZAKSZOLGÁLAT   alapító okiratának módosítását 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak   
szerint fogadja el:

ALAPÍTÓ OKIRAT

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

A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC. 
törvényben,  valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  
törvényben foglaltak szerinti tevékenység  

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

ellátásakor a nemzeti köznevelésről szóló törvény 49.§  
(3)  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.

Törzskönyvi száma: 541565
Típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény 
OM azonosítója: 027563
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hőrök 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
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

 Német nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
 Bölcsődei ellátás 
 Óvodai intézményi étkezés
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 Bölcsődei intézményi étkeztetés
 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 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 889101 Bölcsődei ellátás  
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása

Feladatellátási helyei:
székhely: Bóbita Óvoda és Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
tagintézménye:

 Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza Utcai Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.
Telephelye: nincs
Engedélyezett férőhelyek száma:

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

 Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza Utcai Tagóvodája
87 óvodai férőhely ( 3 db  29 fős csoportszoba) 
és 14 bölcsődei férőhely 

Feladatellátási helyei 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  
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kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII.  
törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 251/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

259/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja  a  Bács-Kiskun  Megyei  
Intézményfenntartó Központtal a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatok ellátása tárgyában 
létrejött megállapodás 1. számú módosítását.
Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert megállapodás módosításának aláírására:

M E G Á L L A P O D Á S
 1. S Z Á M Ú   M Ó D O S Í T Á S A

amely létrejött egyrészről: a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (székhelye: 6000 
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.,  törzsszáma: 795537, adószáma: 15795537-2-03, KSH statisztikai  
számjel: 15795537-8411-312-03, képviseli: Minda Imre László vezető, a továbbiakban: BKMIK) és
másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.,  
képviseli: Gyovai István polgármester, törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH száma:  
0332434, a továbbiakban: Városi Önkormányzat, együttesen felek) között az alulírott helyen és napon 
az alábbiak szerint:

1. Megállapodó felek rögzítik, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 2011. július 5. napján megállapodást kötöttek a középiskolai, szakiskolai és  
kollégiumi feladatok, mint kötelező megyei feladat további ellátása, és az e feladat ellátását szolgáló 
intézményi vagyon térítésmentes használatba adása tárgyában. 

2. A Városi Önkormányzatnak tudomása van arról, hogy megyei önkormányzatok konszolidációjáról,  
a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. 
törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) értelmében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  
kötelező feladatai között felsorolt középiskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatok ellátása 2012.  
január 1-jétől az állam feladata, továbbá arról is, hogy a konszolidációs törvény 10. § (1) bekezdése 
értelmében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv, „az átvett intézmény fenntartójának,  
alapítójának, kezelőjének az átvett intézménnyel összefüggő jogai és kötelezettségei tekintetében 
jogutódja”. A 258/2011.(XII.7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a kijelölt szerv a Megyei  
Intézményfenntartó Központ.
Az említett jogszabályok értelmében 2012. január 1-jei hatállyal a fentiekben hivatkozott  
megállapodás valamennyi pontja vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat helyébe 
jogutódként a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ lépett.

3.  Megállapodó  felek  a  fentiekben  hivatkozott  megállapodás  6.  pontját  úgy  módosítják,  hogy  a  
kiskunhalasi  1832 hrsz-ú,  7321 m2 nagyságú,  oktatási  épület  és  udvar  megjelölésű ingatlan címe 
helyesen Kiskunhalas, Kőrösi út 1. szám. Továbbá a megállapodás 6. pontjában felsorolt ingatlanok 
közül a kiskunhalasi 875/1 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Baranyai út 1. szám alatt található,  
1792 m2 nagyságú, kivett üzem megjelölésű ingatlan 2012. december 1-jétől törlésre kerül. 
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4. A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ hozzájárul ahhoz, hogy az  
ingatlannyilvántartásból a térítésmentes használat joga törlésre kerüljön a Kiskunhalas, Baranyai út  
1. (cukrász tanüzem) helyrajzi szám: 875/1, alapterület: 1792 m2 ingatlan vonatkozásában, melyre 
irányuló ingatlan nyilvántartási eljárást Kiskunhalas Város Önkormányzata folytatja le.

5. Tekintettel arra, hogy a korábbi megállapodás alapján a kiskunhalasi 4802/2 hrsz-ú, természetben 
a Kiskunhalas, Kossuth u. 23. szám alatti iskola megjelölésű ingatlanon a Bács-Kiskun Megyei  
Önkormányzat használatának joga nem került feltüntetésre, a Városi Önkormányzat a feladatok 
ellátását biztosító és tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában – tulajdonjogának fenntartása mellett  
- feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlannyilvántartásba a BKMIK 
használatának joga bejegyzésre kerüljön.

6. A Városi Önkormányzat a kiskunhalasi 1832 hrsz-ú, 7321 m2 nagyságú, oktatási épület és udvar  
megjelölésű, természetben a Kiskunhalas, Kőrösi út 1. szám alatti, illetve a kiskunhalasi 1708 hrsz-ú,  
6892 m2 területű, természetben Kiskunhalas, Kazinczy F. u. 5. szám alatti, a feladatok ellátását  
biztosító és tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában – tulajdonjogának fenntartása mellett -  
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlannyilvántartásba a BKMIK 
használatának joga bejegyzésre kerüljön.

7. A felek ezúton meghatalmazzák dr. Tóth Gábor Elek jogtanácsost, akadályoztatása esetén dr. Kiss 
Bernadett jogtanácsost, a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársait, hogy őket a 
Körzeti Földhivatal előtti eljárásban képviseljék.

8. A megállapodás módosítás kizárólag a jogszabályváltozás miatti jogutódlást, a kiskunhalasi 1832 
hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Kőrösi út 1. sz. alatti 7321 m2 nagyságú, oktatási épület és udvar 
megjelölésű ingatlan címének pontos megállapítását, kijavítását, a Kiskunhalas, Kossuth u. 23. szám 
alatti ingatlan térítés mentes használat jogának bejegyzését, illetve a térítésmentes használatba adott  
vagyont érinti, a felek a módosított megállapodás minden további rendelkezését hatályukban 
fenntartják.

9.  Megállapodó felek  megállapodnak abban,  hogy jelen megállapodásból  eredő esetleges  vitáikat  
elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére  
kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a pertárgy érték függvényében a Kecskeméti Törvényszék  
illetékességét. 

10. Jelen megállapodást a megállapodó felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és  
értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Kiskunhalas, 2012. november „     „                      Kecskemét, 2012.  november „     „

…………………………….. ……………………………….
Gyovai István        Minda Imre László

                      polgármester               Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó 
Kiskunhalas Város Önkormányzata                           Központ vezetője

Ellenjegyzem: ……………………

MEGÁLLAPODÁS
2. S Z Á M Ú   M Ó D O S Í T Á S A

FÜGGELÉK
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amely  létrejött  egyrészről:  a  Bács-Kiskun  Megyei  Intézményfenntartó  Központ (székhelye:  6000 
Kecskemét,  Deák Ferenc tér 3.,   törzsszáma: 795537, adószáma: 15795537-2-03, KSH statisztikai  
számjel: 15795537-8411-312-03, képviseli: Minda Imre László vezető, a továbbiakban: BKMIK) és
másrészről  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata (székhelye:  6400  Kiskunhalas,  Hősök  tere  1.,  
képviseli: Gyovai István polgármester, törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH száma:  
0332434, a továbbiakban: Városi Önkormányzat, együttesen felek) között az alulírott helyen és napon 
az alábbiak szerint:

1.) Megállapodó felek rögzítik, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 137/2007. (VI.29.) Kgy.  
számú  és  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  164/2007.  (V.31.)  Kth.  számú  határozata  alapján 
megállapodást kötöttek  a  középiskolai,  szakiskolai  és  kollégiumi  feladatok,  mint  kötelező  megyei  
feladat  további  ellátása,  és  az  e  feladat  ellátását  szolgáló  intézményi  vagyon  térítésmentes  
használatba adása, továbbá 2007. november 21. napján a megállapodás függelékében a Kiskunhalas,  
Kossuth u. 23. szám alatt található Sportcsarnok használata tárgyában. 

2.) A Városi Önkormányzatnak tudomása van arról, hogy megyei önkormányzatok konszolidációjáról,  
a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. 
törvény  (továbbiakban:  konszolidációs  törvény)  értelmében  a  Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat  
kötelező  feladatai  között  felsorolt  középiskolai,  szakiskolai  és  kollégiumi  feladatok ellátása  2012.  
január 1-jétől az állam feladata, továbbá arról is, hogy a konszolidációs törvény 10. § (1) bekezdése 
értelmében  a  Kormány  által  rendeletben  kijelölt  szerv,  „az  átvett  intézmény  fenntartójának,  
alapítójának,  kezelőjének  az  átvett  intézménnyel  összefüggő  jogai  és  kötelezettségei  tekintetében 
jogutódja”. A 258/2011.(XII.7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a kijelölt szerv a Megyei  
Intézményfenntartó Központ.
Az említett  jogszabályok értelmében  2012.  január 1-jei  hatállyal  a fentiekben hivatkozott  függelék  
valamennyi  pontja  vonatkozásában  a  Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat helyébe  jogutódként  a  
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ lépett.

3.)  Megállapodó felek a fentiekben hivatkozott megállapodás függelékének 5-8. pontjait az alábbiak  
szerint módosítják:  

„5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának rendezvényei:

Április:
Város napja  (gálaműsor, fogadás)
Rendező: Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési osztálya
Képviselő: osztályvezető

Szeptember:
Nemzetközi Szüreti Fesztivál (gálaműsor, fogadás)
Rendező: Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési osztálya
Képviselő: osztályvezető

December:
Városi Gyermekkarácsony
Felnőttek karácsonyi ajándékműsora
Rendező: Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési osztálya
Képviselő: osztályvezető

Évi további 5 alkalommal a Polgármester által megjelölt időpont és esemény alkalmával  
Rendező: Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési osztálya
Képviselő: osztályvezető

Külön program szerint:
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Városi költségvetési intézmények bemutatói, jubileumi rendezvényei, szakmai konferenciái,  
tanácskozásai 
Rendező: Az adott intézmény
Képviselő: Intézményvezető

Folyamatosan: 
KNKSE NB. I-es kézilabdacsapatának edzései és mérkőzései.   
Rendező: Sportegyesület
Képviselő: Kovács Attila a KNKSE elnöke

8.   Éves versenynaptár szerint:

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által támogatott sportegyesületek 
városunkban megrendezésre kerülő megyei, területi, regionális és országos 
bajnokságai az adott szakszövetség versenynaptárának elfogadása utáni 30 napon 
belüli jelzése alapján. Az adott városi sportegyesület, mely megpályázza az adott  
esemény megrendezést a pályázat benyújtása előtt jelzéssel kell, hogy éljen a 
bázisintézmény felé. 

Rendező: Szakági egyesület
Képviselő: Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési osztályvezetője és  
az adott sportegyesület elnöke 

Havi bontásban:

Január:
Fiú-lány utánpótlás kézilabdatorna

Rendező:Városi Kézilabda Szövetség
Képviselő: Lekrinszki Tivadar

Városi és körzeti terematlétikai verseny

Rendező: Városi D.S.T.
Képviselő: Diáksport elnöke 

Február:
Nemzetközi Rákóczi Kupa Középiskolás Kispályás labdarúgó bajnokság

Rendező: II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola
Képviselő: Téglás László igazgató

Április: 
Cigány nemzetiségi sportnap – „Jáger” Kupa kispályás foci 

Rendező: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő: Rostás László

Május:
DKMT. Nemzetközi meghívásos tornaverseny

Rendező: Halasi Torna Központ
Képviselő: Lekrinszki Norbert elnöke

Testvérvárosi sporttalálkozó (Kanizsa, Kronach, Kiskunhalas)
Rendező: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 
Képviselő: Lekrinszki Tivadar
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Fesztivál kupa Nemzetközi öregfiúk kézilabdatorna 
Rendező: Városi Kézilabda Szövetség
Képviselő: Szipán Sándor

Augusztus:
„PIKO” Kupa Női Nemzetközi kézilabdatorna

Rendező: Városi Kézilabda Szövetség
Képviselő: Lekrinszki Tivadar

Férfi felnőtt felkészülési kézilabdatorna
Rendező: Kiskunhalasi UKSC
Képviselő: Demeter József elnök

November:
Virág István utánpótlás labdarúgó torna

Rendező: Városi Labdarúgó Szövetség
Képviselő: Kuhn Róbert

December:
Tulit Péter tornász emlékverseny
Rendező: Kiskunhalasi Torna Club
Képviselő: Tóth Péter”

4.) A függelék módosítása kizárólag azon szervezeteket, rendezvényeket érinti, mely esetekben a Vári  
Szabó  István  Szakképző  Iskola  csak  az  igazolhatóan  elszámolt  rezsiköltséget  igényelheti  térítési  
díjként, a felek a megállapodás  minden további rendelkezését hatályukban fenntartják.

5.) Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges vitáikat  
elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére  
kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a pertárgy érték függvényében a Kecskeméti Törvényszék  
illetékességét. 

6.) Jelen megállapodást a megállapodó felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és  
értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Kiskunhalas, 2012. november „     „                      Kecskemét, 2012.  november „     „

…………………………….. ……………………………….
Gyovai István        Minda Imre László
polgármester                    Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó

 Kiskunhalas Város Önkormányzata                           Központ vezetője

260/2012. Kth.
1. Kiskunhalas  Város Önkormányzata a Csillagászati  Obszervatórium üzemeltetését  2012.  
december 1-től határozatlan időre átadja Balogh István egyéni vállalkozónak. A Képviselő-
testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  jelen  előterjesztés  mellékletében  szereplő  
Szolgáltatási szerződés, Adásvételi szerződés aláírására.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Csillagászati  
Obszervatórium átadásával-átvételével kapcsolatos teendőket végezze el.
3.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalasi  Művelődési  
Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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Az alapító okirat 1.3 pontjából a társaság telephelyei közül törlésre kerül: 
„6400 Kiskunhalas Kossuth u. 43. III/17
6400 Kiskunhalas Kossuth u. 43. III/16.”
Az alapító okirat 4.1.2 pontjából a társaság TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységi körei  
közül törlésre kerül: 
„72.19.08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
  74.90.08 M.N.S. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert  
a  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  Közművelődési  Non-profit  Korlátolt  
Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának aláírására. 
5.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhívja  a  Kiskunhalasi 
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének  figyelmét,  hogy  a  Kecskeméti  Törvényszék  Cégbírósága  felé  járjon  el  az  
Alapító  okirat változásának bejegyzése és egyidejűleg a jogszabály szerinti  adategyeztetés  
érdekében. 
6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy  
a  Csillagvizsgáló  Obszervatórium  üzemeltetésének  átalakításával  kapcsolatban  a 
Közművelődési Megállapodás, illetve az önkormányzat közművelődésről szóló rendeletének 
módosítását a következő Képviselőt-testületi ülésre terjessze be.

Szolgáltatási szerződés 

amely  létrejött  egyrészről  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  -  képviseli:  Gyovai  István 
polgármester  -  6400 Kiskunhalas,  Hősök tere  1.  szám alatti  székhelyű  megrendelő (továbbiakban: 
Megrendelő),  másrészről  Balogh István  6400  Kiskunhalas,  Kossuth  utca  26.sz.  III./8  székhelyű 
egyéni  vállalkozó – okmányirodai  regisztráció száma, kelte :  31026682, 2012. 11. 26.- szolgáltató 
(továbbiakban: Szolgáltató) együttesen: Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
Jelen szerződés tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 6400 Kiskunhalas, 
Kossuth u. 43.sz. III/16,17.(hrsz.:4751/2/A) székhelyű Csillagászati Obszervatórium működtetése. 

1. A szolgáltatás időtartama: 2012. december hó 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra 
szóló szolgáltatás.

2. Felek  egyezőn  megállapodnak  abban,  hogy  Szolgáltató  az  1./  pontban  írt  Csillagászati 
Obszervatóriumot  működtetésre  átveszi  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatától  a  Felek  által 
együttesen felvett és egyeztetett leltár szerinti műszaki, tárgyi és pénzügyi tartalommal. 

3. A szolgáltatás kapcsán a Szolgáltató kötelezettséget vállal a szakmai működés során az alábbi 
szolgáltatások biztosítására (szolgáltatási jegyzék):  

- Távcsöves égbolt bemutatása
- Nap megfigyelés speciális szűrőkkel
- Távcső használat oktatása
- Szaktanácsadás távcsövekkel, megfigyelésekkel kapcsolatban
- Iskolai és egyéb csoportok fogadása (előadás, távcsövek bemutatása)
- Kapcsolattartás a helyi közép és általános iskolákkal.
- Szakkörök különböző korosztályok számára
- Alkalmi csillagászati rendezvények lebonyolítása
- Tehetséggondozás: A csillagvizsgálóval kapcsolatba kerülő tehetséges általános és 

középiskolás, valamint főiskolás, egyetemista fiatalok segítése képességeik kreatív 
kibontakoztatásában
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- Közreműködés a csillagvizsgáló adta lehetőségekkel az önkormányzat által 
kezdeményezett városi programok alkalmával (város napja, szüreti napok, gyermeknap.) 

- Internet honlap üzemeltetése, minél több letölthető anyag felrakása és a csillagvizsgáló
eredményei, aktivitását bemutató oldalakkal

- Telefonos szakmai felvilágosítás, információadás: felmerülő igények szerint, állandóan
- Országos és megyei csillagászati szakmai akciókban való kiemelt részvétel 

(Csillagászat  Napja  áprilisban,  Múzeumok  Éjszakája  júniusban,  Kutatók  Éjszakája 
szeptemberben)

- Kapcsolattartás és építés hazai és külföldi csillagászati szervezetekkel 
(bajai  Csillagvizsgáló  Intézet,  Bajai  Obszervatórium  Alapítványt,  Magyar  Csillagászati 
Egyesület, és társ szervezetei, szakcsoportjai határon túliak is)

4. Jelen szerződéshez a Szolgáltatási Jegyzéket  első alkalommal 2012. december hó 1. napjától 
kezdődően 2013. január 31-ig tartó időtartamra készíti el Szolgáltató.
Jelen szerződés mellékletét képezi az éves részletes Szolgáltatási  Jegyzék,  melyben Szolgáltató 
köteles  a  3.-as  pontban  felsorolt  szolgáltatásokat  tárgyévre  betervezni,  s  azt  jóváhagyás  végett 
Megrendelőnek beterjeszteni minden év január 15-ig. E mellékletet Kiskunhalas Város Képviselő-
testülete minden év január 31.-ig elfogadja a hozzá tartozó szolgáltatási díjjal együtt.

5. Szolgáltató a nyitva tartási rendet a 4. pontban megjelölt Szolgáltatási Jegyzékben felsoroltak 
szerint köteles biztosítani.

6. Szolgáltató  a  közfeladat  ellátásához  kapcsolódó  szolgáltatásaihoz  a  szolgáltatások 
ellentételezéseként térítésmentesen igénybe veheti leltár szerint átvett, önkormányzati tulajdonba 
lévő,  részére  átadott  ingó  eszközöket  és  a  6400  Kiskunhalas,  Kossuth  u.  43.sz.  III/16,17.
(hrsz.:4751/2/A/16,  4751/A/17).  Szolgáltató  2012.  december  01.  napjától  viseli  az  ingatlannal 
kapcsolatos  terheket  és  kötelezettségeket.  (Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és 
helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről szóló  35/2011(XII.21.  rendeletében  meghatározott 
közüzemi  és  szolgáltatási  díjak,  jogszabály szerinti  karbantartási  kötelezettség  és  egyéb  terhek 
tekintetében )

7. Megrendelő belátása szerint jogosult a szolgáltatót ellenőrizni. 

8. A  szerződés  felmondása,  megszűnése:  jelen  szerződés  Felek  bármelyike  által  90  napos 
felmondási idővel a másik félhez intézett írásbeli felmondással – elszámolási kötelezettség mellett 
– rendes felmondással felmondható. 
Amennyiben Megrendelő a szolgáltatás havi díjat nem fizeti meg a 6./ pontban írtak szerint, úgy 
Szolgáltató  fizetési  felszólítást  küld,  s  amennyiben  Megrendelő  a  fizetési  felszólítás 
kézhezvételétől  számított  nyolc  napon  belül  sem  egyenlíti  ki  az  elmaradt  havi  díjat,  úgy  a 
Szolgáltató  jogosult  azonnali  hatállyal  a  szerződést  felmondani  és  a  szolgáltatást  befejezni. 
Amennyiben  Szolgáltató  nem  a  jelen  szerződésben  foglaltak  szerinti  feltételekkel  teljesít,  s 
Megrendelő  írásbeli  felszólítását  követően  Szolgáltató  nem  szerződésszerűen  teljesít,  úgy 
Megrendelő azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani. 

9. Felek  kikötik,  hogy  Szolgáltató  a  Csillagászati  Obszervatórium  üzemeltetésére  további 
szolgáltatót (alvállalkozót) nem jogosult igénybe venni, a Szolgáltató a Kiskunhalasi Művelődési 
Központ  Nonprofit  Kft.-nél  lévő  munkaviszonyát  2012.  november  30-al  kezdeményezi  közös 
megegyezéssel megszüntetni.

10. Felek nyilatkoznak, hogy szerződéskötési  képességükben nincsenek korlátozva.  Megrendelő 
jogi  személy,  míg  Szolgáltató  természetes  cselekvőképes  személy,  aki  egyéni  vállalkozói 
engedéllyel rendelkezik. 

11. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  jelen  szerződés  teljesítésével  kapcsolatban  felmerült 
esetleges vitás kérdéseket elsősorban egymás között rendezik. 
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12. A jelen szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a Ptk vonatkozó rendelkezésit  tekintik 
irányadónak.  

Felek jelen szolgáltatási szerződést elolvasás és értelmezést követően, mint  akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

Kiskunhalas, 2012. november 30.

_________________________________                             __________________________________
Gyovai István                          Balogh István 
polgármester                        egyéni vállalkozó 

Szolgáltatási jegyzék a 2012. december-1től 2013. január-31-éig tartó időszakra

I. A csillagvizsgáló 2012. decemberi és 2013. januári hónapra előre tervezett időpontra 
kínált ajánlata 

Előadások

December 
December 7. péntek 19 óra kezdettel: Üstökösök és kisbolygók közelről
December 14. péntek 19 óra kezdettel: Víz a Holdon és a Holdban
December 21. péntek 19 óra kezdettel: A betlehemi csillag nyomában

Január
Január 4. péntek 19 óra kezdettel: Tájékozódás az égbolton, (térkép használat, derült ég 
esetén lézeres csillagkép bemutatás)
Január11. péntek 19 óra kezdettel: A Galilei-élmény
Január 18. péntek 19 órai kezdettel A távcsövek őskora és hőskora
Január 23. péntek 19 óra kezdettel: A csillagos égbolt védelme
Január 30. péntek 19 óra kezdettel: A Naprendszer apró égitestei
Csillagászati szakkörök: általános és középiskolás korosztály számára decembertől 
kezdődően. Kedd és csütörtöki időpontban hetente.
A csillagvizsgáló észlelési ajánlata december és januári hónapra derült idő esetén 
sötétedéstől: 
Lézeres csillagkép bemutatás
Hold
Bolygók: Jupiter, Uránusz, Neptunusz
A galaxisok, planetáris ködök, gömb és nyílt halmazok kedvelőinek, a felsorolás a 
teljesség igénye nélkül: M31, Androméda galaxis, M33, NGC 2403, NGC 925, M81, M82, 
M87, M84, M86, M42, Orion-köd.
Felhős idő esetén: 3 dimenziós univerzum térkép használatával vetített képes bemutatás 
igény szerint. (planetáriumi műsor)
Napmegfigyelés előre egyezettet időpontban, speciális eszközökkel igény szerint!
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II.  A  szolgáltatás  díja,  a  teljesítés  igazolásának  módja,  a  fizetés  ellenértékének 
megfizetési módja és ideje: 
A szolgáltatás megfizetésére havi rendszerességgel kerül sor.
A havi szolgáltatás díja: 250.000 Ft/hó (bruttó) 
A teljesítés igazolására Polgármester jogosult.
A teljesítés a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a Szolgáltató Budapest Banknál 
vezetett 10101047-53120200-01003001 számú számlaszámára átutalással történik. 

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről  Kiskunhalas Város Önkormányzata  ( képviseli: Gyovai István 
polgármester  6400  Kiskunhalas,  Hősök  tere  1.  szám  alatti  székhelyű  megrendelő 
( továbbiakban: Eladó , másrészről Balogh István  6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 26. III./ 8. 
székhelyű egyéni vállalkozó ( okmányirodai regisztráció száma, kelte : 31026682, 2012. 11. 
26. -szolgáltató ( továbbiakban: Vevő ) együttesen: Felek között alulírott napon és helyen az 
alábbiak szerint:

1. Az Eladó eladja az ingatlan kataszterében Egyéb építmény „P” helyrajzi szám: 4751/2/A 
lapon szereplő építményt, mely az Eladó kizárólagos tulajdonában áll.

2. A Vevő megveszi az első pontban megjelölt építményt.

3. Az Eladó az építmény per-, igény- és tehermentességéért szavatosságot vállal.  Kijelenti 
továbbá, hogy az építményt semminemű köz- vagy díjtartozás nem terheli.

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a tulajdonát képező építményt 230. 
000,- Ft, azaz kettőszázharmincezer forint vételár megfizetése ellenében adja el a Vevőnek.
Az  Eladó  a  jelen  szerződés  aláírásával  kijelenti,  hogy  a  vételár  megfizetése  a  Vevő  az 
Eladóval kötött  Szolgáltatási  szerződés szerinti első teljesítést  követő 2 munkanapon belül 
esedékes.  Amennyiben a Vevő az esedékessé vált törlesztéssel  késedelembe esik, tartozása 
naponként  a  késedelmes  összegnek  az  esedékesség  napján  érvényes  jegybanki  alapkamat 
kétszeresének  háromszázhatvanötöd  részével  emelkedik.  Negyvenöt  napot  meghaladó 
késedelem  esetén  az  Eladó  jogosult  a  szerződés  teljesítésétől  elállni,  ha  az  addig  átvett 
vételárat – kamatok nélkül – a Vevőnek visszafizeti.

5. Az Eladó kijelenti, hogy a vételár teljes kiegyenlítéséig az 1. pontban megjelölt építmény 
tulajdonjogát fenntartja.

6.  A Vevő az építmény birtokába szerződés megkötésének napján lép.  Ettől  az  időponttól 
kezdődően viseli annak terheit, szedi hasznait és ebben az időpontban száll át a kárveszély 
viselése is.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv adásvételre 
vonatkozó rendelkezéseit (Ptk. 365–369. §) kell alkalmazni.

8.  A jelen  szerződés  3  példányban  készült,  melyet  a  Szerződő  Felek  mint  akaratukkal 
mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.
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Kelt: Kiskunhalas,  2012. év november  hónap 30. napján

................................................                                              ..........................................………..

                    Eladó                                                                                   Vevő

261/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  Halas-T  Kft.  legfőbb 
szerve  a  Halas-T Kft. Felügyelő Bizottságának  ügyrendjét a mellékletben foglaltak szerint  
jóváhagyja.

A Halas-T Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I.   A  Felügyelő  Bizottság  a  Társaság  ügyvezetését  ellenőrzi  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzata, mint a Társaság Alapítója részére. 

II. A Felügyelő Bizottság összetétele

1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja 
meg. A Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül. 

2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a 
Társaság Alapítója nem utasíthatja. 

3.)  A  megválasztott  tagnak  a  tagság  elfogadásáról  írásbeli  nyilatkozatot  kell  tennie.  A 
Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától 
számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő 
Bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles. 

4.)  A Felügyelő  Bizottsági  tagok  az  e  tisztséget  betöltő  személyektől  általában  elvárható 
gondossággal  kötelesek  eljárni.  A Felügyelő  Bizottság  tagjai  –  a  Ptk.  közös  károkozásra 
vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a 
társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 

5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami 
miatt Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő 
Bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani. 

6.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni. 

III.  A  Felügyelő Bizottság Elnöke

1.)  A  Felügyelő  Bizottság  folyamatos  munkavégzéséről  az  Elnök  gondoskodik.  A 
munkavégzéshez  szükséges  tárgyi  és  esetleges  anyagi  feltételeket  a  társaság  vezetője 
biztosítja. 
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2.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) 
köteles a Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni. 

3.)  Az  Alapító  ülésein  a  Felügyelő  Bizottság  megállapításait,  álláspontját  az  Elnök, 
akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti. 

IV.  A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre 

1.)  A Felügyelő Bizottság a Társaság általános  felügyelőszerve.  A Felügyelő  Bizottság az 
Alapító  érdekében  ellenőrzi  a  társaság  ügyvezetését,  a  jogszabályok  az  alapító  okirat 
előírásainak  betartását,  az  Alapító  határozatainak  végrehajtását.  Ellenőrzi  a  társaság 
gazdálkodását,  az  ügyvitel  szabályozottságát  és  szabályosságát.  Figyelemmel  kíséri  a 
könyvvizsgáló tevékenységét és munkája során szerzett tapasztalatokat. 

2.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe 
tartozó  minden  döntésről.  Kiemelt  feladata  a  Számviteli  törvény  alapján  készített  éves 
beszámoló  és  eredményfelosztás  ellenőrzése,  véleményezése,  ezekről  az  Alapító  csak  a 
Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

3.)  A Felügyelő  Bizottság  ellenőrzési  tevékenysége  keretében a  vezető tisztségviselőtől,  a 
társaság  vezetőállású  munkavállalóitól  felvilágosítást  kérhet,  a  társaság  könyveit  és  iratait 
megvizsgálhatja. 

4.)  A  Felügyelő  Bizottság  feladatait  eseti  vizsgálatok  útján  látja  el.  A  vizsgálatokkal  a 
Felügyelő Bizottság egy tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálathoz esetenként 
– a társaság költségére – külső szakértőt is igénybe vehet. 

5.)  A  Felügyelő  Bizottság  vizsgálatai  eredményeként  tett  megállapításairól  –  különös 
tekintettel az esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a 
vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a társaság ügyvezetőjét. 

6.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint  az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági 
társaság vagy Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására 
és javaslatot tesz annak napirendjére. 

V.  A Felügyelő Bizottság működése 

1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább négy alkalommal 
köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a 
Felügyelő  Bizottsági  tevékenységben  nincs  helye.  A Felügyelő  Bizottság  ülését  az  elnök 
vezeti. 

2.)  A Felügyelő  Bizottság  határozatképes,  ha  három tagja  jelen  van.  A tagok jogaikat  és 
kötelességeiket személyes jelenlét útján gyakorolhatják. 

3.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A 
tagoknak a meghívót  az ülés előtt  legalább 3 munkanappal  megelőzően megküldi.  Sürgős 
esetben  a  tagok  szóban  is  meghívhatók.  A  Felügyelő  Bizottság  ülésén  a  tagokon  kívül 
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tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez 
szükséges. 

4.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő 
Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 
három munkanapon  belül  köteles  intézkedni  a  Felügyelő  Bizottság  ülésének nyolc  napon 
belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga 
jogosult az ülés összehívására. 

5.) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, 
az  ülés  helyét,  idejét,  a  napirendet  és  a  határozatokat.  A  jegyzőkönyv  elkészítéséről  az 
ügyvezető gondoskodik.

6.) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok 
javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. 
A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani. 

7.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt. A 
jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.

8.)  A  jegyzőkönyvet  a  bizottság  elnöke  és  a  bizottság  1  tagja  hitelesíti.  A  hitelesített 
jegyzőkönyvet  az  üléstől  számított  8  napon belül  meg  kell  küldeni  a  társaság  Ügyvezető 
igazgatójának, Kiskunhalas Város Polgármesterének. 

9.) A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet Kiskunhalas 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá.

10) A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, 
melynek elkészítéséről és vezetéséről az ügyvezető igazgató köteles gondoskodni.

VI.  A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése 

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság: 
- A megbízás időtartamának lejáratával, 
- Visszahívással, 
- A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23.§.-ában 
szabályozott kizáró ok bekövetkezésével, 
- Lemondással, 
- Elhalálozással, 
-  Külön törvényben meghatározott esetben, 

VII.  Záró rendelkezések 

1.) Jelen ügyrendben  nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvénynek a vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság ….......................... napján megtartott ülésén .. sz. 
határozatával elfogadta. 
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A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a társaság Alapítója 2012. november 29. napján 261/2012. 
Kth..sz. határozatával jóváhagyta. 

262/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló  
2006.  évi  IV.  törvény  22.§  (5)  bekezdése  alapján  utasítja  a  Halasi  Városgazda  Zrt.  
vezérigazgatóját,  illetve  Halas-T  Kft.  ügyvezetőjét  a  gazdasági  társaságokat  érintő,  
valamennyi  távhő  szolgáltatással  kapcsolatos  döntés  közös  előkészítésére,  a  döntések 
meghozatalára.  

263/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Termálenergia-HALAS  Kft.  
Társasági Szerződése V. fejezetének módosítását az alábbiak szerint javasolja elfogadni a  
Termálenergia-Halas Kft közgyűlésének: 
„V. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA
A társaság határozott időre, 2013. 06. 30. napjáig terjedően jön létre. Szerződő felek már  
most  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  amennyiben  a  társaság  céljaként  megjelölt  
beruházás megvalósulásához szükséges pályázat a benyújthatóság szintjéig elkészül, s abban 
az időpontban létezik nyitott pályázati vagy egyéb finanszírozási forrás, úgy jelen társasági 
szerződést határozatlan időtartamra módosítják. 
A  módosítási  kötelezettség  azon a  napon áll  be,  amikor  a  táraság taggyűlése  a pályázat 
benyújtásáról döntést hoz.”

264/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 42.000,-Ft 
összegért  nem  kívánja  megvásárolni  Csikéria  Községi  Önkormányzat  42.  000,-  Ft  
törzsbetétnek megfelelő névértékű üzletrészét.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Csikéria 
Községi  Önkormányzat  42.000,-  Ft  törzsbetétnek  megfelelő  névértékű  üzletrészének 
elővásárlási jogának lemondásáról vagy gyakorlásáról a konkrét adás-vétel kapcsán kíván 
nyilatkozni.

265/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Halas Tűzvédelem 
Kft-vel  2008.  április  11.  napján  kötött,  2008.  április  15.  és  2012.  december  31.  közötti  
időszakra a tűzoltó készülékek, tűzoltó berendezések és tűzoltó felszerelések, karbantartására,  
javítására,  tűzvédelmi  és  munkavédelmi  szaktevékenység  ellátására,  villamosbiztonság-
technikai  szaktevékenység  ellátására  szóló  szerződés  2013.  március  31.  napjáig  történő  
meghosszabbításához.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert  
a 1. pontban megjelölt szerződés aláírására.

266/2012. Kth.
A Képviselő-testület  az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 
szabályairól  szóló  rendelet  33.§  szerint  árverés  útján  történő  értékesítésre  jelöli  ki  a 
Kiskunhalas külterület 0181/14 hrsz alatti ingatlant.
Az  induló  árat  értékbecslés  alapján  a  Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  
Településfejlesztési Bizottság határozza meg. A mennyiben az értékbecslés 5 millió forintnál  
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magasabb értéket  mutat,  úgy  a Magyar  Állam elővásárlás  jogát  a  versenytárgyalás  előtt  
biztosítani kell. Az ingatanszerzéssel kapcsolatos költségeket a vevőnek vállalnia kell.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  Halasi  Városgazda  Zrt.-t  az  eljárás  lebonyolításával  és  
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

267/2012. Kth.
A Képviselő-testület szennyvízelvezetési és karbantartási telki szolgalmi jogot kíván alapítani 
a Kiskunhalas, belterület 2385/2 hrsz alatti, út művelési ágú ingatlan – mint szolgáló telek – 
126  m2  nagyságú  területrészére.  A  szolgalmi  jog  jogosultja  a  2388/2  hrsz  alatti  telek  
mindenkori tulajdonosa. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szolgalmi jog 
ingatlan-nyilvántartási  bejegyzéséhez  szükséges  megállapodások  megkötésére  és  jogi 
képviselő útján a Földhivatali eljárásra.

268/2012. Kth.
A Képviselő-testület hozzájárul a Kiskunhalas belterület 4752 és 4753 hrsz alatti ingatlanok  
változatlan tulajdoni állással történő összevonásához, amennyiben a telekegyesítés költségét  
az ingatlan vagyonkezelője biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az  
ezt  tartalmazó,  az  ingatanokat  használó  intézmény  által  készíttetett  vázrajz  aláírására.  A  
Képviselő-testület  hozzájárul,  hogy  a   II.  Rákóczi  Ferenc  Katolikus  Mezőgazdasági,  
Közgazdasági  és  Informatikai  Szakközépiskola  vagy  képviselője  a  Földhivatal  előtt  a  
tekelegyesítés érdekében eljárjon.

269/2012. Kth.
1.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja, hogy 
az intézményeihez kapcsolódó:

• KEOP – 2012-5.5.0/D számú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” című, a 

• KEOP – 2012-5.5.0/C számú, „Épületenergetikai fejlesztések” című, valamint a
• KEOP – 2012-4.10.0/A számú, „Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése 

megújuló energiaforrásokkal” című pályázatok 
pályázati dokumentációja elkészüljön a városfejlesztési feladatok terhére.
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a fenti feltételeknek megfelelő pályázat elkészítésére, az eredményes elbírálásához szükséges  
valamennyi dokumentum, nyilatkozat aláírására és intézkedés megtételére.

270/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Np.  Kft.  által  benyújtott  TÁMOP  -3.2.13-12/1 
pályázatának Fenntartói Nyilatkozatának aláírására, azzal a feltétellel, hogy a Pályázónak a  
támogatási  szerződés  aláírását  megelőzően azt  a  képviselő-testülettel  előzetesen  jóvá  kell  
hagyatnia.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.29.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az államháztartásról  szóló 2011.  évi  CXCV.  
törvény 23.§ (1) bekezdésében, 34.§ -ban foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról  
szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  91.§  (1)  bekezdésben  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a 
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könyvvizsgáló,  az  Önkormányzati  Érdekegyeztető  Tanács,  a  Képviselő-testület  Ügyrendi  és  
Humánpolitikai Bizottsága,  a Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és Településfejlesztési  Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  
2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2.§ (1) ,  
(2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Főösszegét 9 501 410 E Ft-ban

ezen belül

1. költségvetési kiadások összegét 8 820 745 E Ft-ban

2. finanszírozási célú kiadások összegét 680 665 E Ft-ban

költségvetési bevételeit 8 116 959 E Ft-ban

működési pénzmaradványának igénybevételét 27 714 E Ft-ban

működési hiányát 680 683 E Ft-ban

felhalmozási 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 működési célú hitelfelvétellel 680 683 E Ft.
b) a hiány külső finanszírozása felhalmozási célú hitelfelvétellel 676 054 E Ft.

összegben.
2.§

A R. 1., 1/a., 1/b., 2., 3., 3/a., 4., 4/a., 5., 5/b., 7., 9., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/a.,  
1/b., 2., 3., 3/a., 4., 4/a., 5., 5/b., 7., 9., 10 mellékletei lépnek.

3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát  
veszti.

Kiskunhalas, 2012. november 29.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2012. (XI.30.) 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,  Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és 
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1. §

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

2. §

A rendelet 1. § (3) bekezdésében a „ Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész 
helyébe a „Képviselő-testület településfejlesztésért felelős bizottsága szöveg kerül.

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Kiskunhalas, 2012. november 29.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 
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1. számú melléklet a 37/2012. (XI.30.) 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 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 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
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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 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
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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 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
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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
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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 Dugonics u. 21. utcai homlokzat deszkaoromzata 4234
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
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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
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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
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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
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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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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezésről szóló 17/2000.(IV.18.) önkormányzati  rendelet módosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi  
XLIII. törvény 42.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény  
8.§ (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Képviselő-testületének  
Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottsága,  Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§

Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének   temetőkről  és  temetkezésről   szóló  17/2000.  
(IV.18.)  önkormányzati  rendelet  (  továbbiakban:  Rendelet)  18.§  (3)  bekezdése  helyébe  a  következő  
rendelkezés lép:

„ (3) A  (2) bekezdésben lévő  sírhelyek  díjait a 3. számú melléklet tartalmazza.”

2. §

A Rendelet 19. § (3). bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben lévő tételek díjait a 4. számú melléklet tartalmazza.”

3. §

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

4. §

A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

5. §

Ez a  rendelet  2013. január 1. napján lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2012. november 29.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 

1. számú melléklet a 38/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 17/2000. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A bruttó sírhelyárak a következők:

a./ Az egyes sírhely 24.000 Ft
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b./ A kettős sírhely 48.000 Ft
c./ A négyes sírhely 63.500 Ft
d./ Az egyes soron következő sírhely 24.000 Ft
e./ A kettős soron következő sírhely 48.000 Ft
f./ A sírboltok, (kripták) sírhelyenként 52.000 Ft
g./ Urnafülkék 38.000 Ft
h./Urnasírhelyek / rátemetés esetén /   7.500 Ft
i./ Urnasírhely 24.000 Ft
j./ Gyermeksírhely 6 éves korig   9.600 Ft
k./ Kitéglázott sírhely 76.000 Ft

2. számú melléklet a 38/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 17/2000. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
 
 Az üzemeltető által szedhető bruttó díjakat a következő táblázat tartalmazza:

A/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás 
díja, egyes sírhelyre számítva:    1.905,- Ft

B/ Sírásási díjak:
- egyes sírhely sírásási díja   24.130,- Ft
- egyes mélyített sírhely sírásási díja   30.480,- Ft     
- kettes sírhely sírásási díja, ha mindkét sírhely kiásásra kerül   45.085,- Ft
- téglázott (szélesített) egyes sírhely sírásási díja   30.480,- Ft

- gyermek sírhely sírásási díja 6 éves korig   10.160,- Ft
   - urnasírhely sírásási díja                                        9.525,- Ft

         - szociális temetés sírásási díja
koporsós temetésnél                     24.130,- Ft
urnás temetésnél                                    9.525,- Ft

 

C/ Hűtés díja naponta:                          1.905,- Ft
  
D/ egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési  vállalkozó 
egyszeri belépési díja 56.261,- Ft, amely tartalmazza a ravatalozó épület kellékek nélküli egyszeri 
használatát és a sírásás díját

a temetkezési  vállalkozó egyszeri belépési díja koporsós temetésnél a ravatalozó használata nélkül 
30.480,- Ft, amely tartalmazza a sírásás díját,

hamvasztásos  temetés,  urnás  temetés  teljes  körű  lebonyolítása  esetén:  a  temetkezési  vállalkozó 
egyszeri belépési díja 41.402,- Ft, amely tartalmazza a ravatalozó épület kellékek nélküli egyszeri 
használatát  és  az  urnasírásás  díját  (urnafalba,  illetve  kiépített  urnasírba  történő  elhelyezéskor  a 
díjtételt az urnasírásás díjtételével csökkenteni kell). 

a  belépési  díj  hamvasztásos  temetés,   ill.  urnás  temetés  esetén,  a  ravatalozó  használata  nélkül: 
16.510,- Ft, amely tartalmazza a temetői belépés és az urnasírásás díját, (urnafalba, illetve kiépített 
urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével csökkenteni kell).
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E / A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a temető munkarendjén 
túl -hétfőtől szombatig terjedő napokon- kérelmezett kapunyitásért, naponta egyszeri 
2.871,-Ft belépési díj számítható fel.

F/  A  temető  területén  a  sírkövesek  által  átmenetileg  tárolt  építési  anyagokért  és  kellékekért 
sírhelyenként és naponta 254,-Ft területfoglalási díj számítható fel.  

G/ Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja       6.350,- Ft. 

   H/ Temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj:     6.985,-Ft 
                                                                                   szociális temetés estén          0,-Ft.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a Kiskunhalas név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 
1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  
meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  i)  pontjában  
meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  Képviselő-testület  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottsága  
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Kiskunhalas név, valamint az Önkormányzat  
jelképeinek használatáról szóló1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9.§ (1)  
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)„Bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozás részére  
elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, vagy működésük folytatásához a 
- Kiskunhalas, 
- Kiskunhalas város,
- Halas,
- Halas város
megnevezés felvétele, illetve e szavak toldalékkal ellátott, rövidített vagy összetett szóban történő használata,  
illetve  a  „Kiskunhalas”  megnevezés  internetes  tartomány  nevében  (továbbiakban:  domain  név)  való  
használata, ha jogszabály másként nem rendelkezik  engedélyhez kötött. Magánszemélyre a rendelet hatálya 
csak abban az esetben terjed ki, ha a „Kiskunhalas” név használatát domain névhez kéri.”

2.§

A Rendelet 11.§-a a következő (3-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az engedély kiadását meg kell tagadni:

a) ha a használat, vagy annak módja és körülményei Kiskunhalas Város Önkormányzata      vagy a  
város lakosságának jogait, jogos érdekeit, közízlését sértené, vagy veszélyeztetné 

b) ha a névhasználat módja vagy körülménye méltatlan Kiskunhalas Város Önkormányzatához

c) ha a használat módja vagy célja az Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütközik
 

d) ha a kérelmezőt a Kiskunhalas név használatának valamely formájától korábban már eltiltották. 
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(4) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, amennyiben a tevékenység gyakorlása során a (3) pont bármely  
bekezdésben szereplő körülményei fennállnak. 

(5)  Az  engedély  visszavonásáról  a  polgármester  a  Képviselő-testülettől  átruházott  hatáskörében eljárva  
dönt.

(6) A kiadott engedély másra nem ruházható át. „

3.§

A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§

(1) E rendelet végrehajtásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi, amely  
nyilvántartást vezet az engedélyekről, az engedélyezett névhasználat módjáról és idejéről. 

(2) A rendelet ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(3) Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő névhasználat esetén a polgármester a Képviselő-testülettől  
átruházott hatáskörében eljárva eltilthatja a használót a névhasználattól.” 

4.§

Átmeneti rendelkezések

(1) A  rendelet  hatályba  lépésekor  folyamatban  lévő  ügyeket  az  1/2012  (II.01.)  önkormányzati  
rendelet szerint kell befejezni.

(2) A jelen rendeletmódosítás hatályba lépése előtt  engedélyezett név használatát a polgármester a  
Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében eljárva a jövőre nézve megtilthatja a Rendelet 11.§ 
(3) bekezdés  pontjaiban szereplő esetekben. 

(3) A rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen megszerzett névhasználatot a rendelet előírásai alapján  
nem kell ismételten engedélyezni.   

(4) A rendelet-módosítás az 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet egyéb rendelkezéseit megtartja.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a 4.§ kivételével  
hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2012. november 29.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a tiltott közösségellenes magatartások meghatározásáról, és a pénzbírság kiszabásának eljárási  
szabályairól  szóló 24/2012. (VI.04.) 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 a tiltott közösségellenes  
magatartások  meghatározásáról,  és  a  pénzbírság  kiszabásának  eljárási  szabályairól   szóló  
24/2012. (VI.04.) önkormányzati rendelete.

2.§

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

(2) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötések, a  
bejegyzett  élettársi  kapcsolatok  szolgáltatási  díjairól  szóló  10/2012.  (II.29.)  önkormányzati  
rendelete 1.sz. mellékletének  megjegyzés pontja.

Kiskunhalas, 2012. november 29.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat szabályozásáról szóló  28/2004. (VI.02) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  
bekezdésének a)  pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva Kiskunhalas  Város Képviselő-
testületének  Ügyrendi  és  Humánpolitikai   Bizottsága,  Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. §

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a közterület-használat szabályozásáról  
szóló  28/2004.  (VI.02.)  önkormányzati  rendelet  (  továbbiakban:  Rendelet)  2.§  (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„ (4)  A rendelet  hatálya  nem terjed  ki  a  Harangos  téri  piac-  és  vásár,  a  Május  1  téri  piaci  
helyhasználat szabályaira.”

2. §

A Rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f./ a közterület egy részének elzárásával járó film- és televízió felvételre,”

3. §

A Rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„  a.)  magasabb  jogszabályban  nem  engedélyezett  zajos,  bűzös,  tűz-  és  robbanásveszélyes  
tevékenység - kivéve tűzijáték - gyakorlására,  erotikus termékek bemutatására és értékesítésére,  
szeszesital  (kimért  és  palackozott),  továbbá  a  polgári  célú  pirotechnikai  tevékenységről  szóló  
173/2011.  (VIII.24.)  Korm. rendelet  által  pirotechnikai  osztályba sorolt  termékek elhelyezésére,  
tárolására,  árusítására  a  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  a  Kiskunhalas  Építési  
Szabályzatáról  (HÉSZ)  és  szabályozási  tervének  jóváhagyásáról szóló  8/2001.  (III.01.)  
önkormányzati  rendeletében  megnevezett  SZ-2  tervben  körülhatárolt  helyi  városképvédelmi  
területen.”

4. §

A Rendelet 3. § (4) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„q./ annak a kérelmezőnek, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában a Polgármesteri Hivatal  
nyilvántartása és előzetes közlése alapján közterület-használatból adódó díjhátraléka van, vagy a  
korábbi (közterület használattal összefüggő) határozatban foglalt kötelezettségének nem tett eleget,  
kivéve ha az elutasító határozat elkészítése előtt a fennálló kötelezettségének eleget tett, illetve a 
Polgármesteri Hivatal közlése alapján megállapítható, hogy a hátralékát befizette.”

5. §

A Rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e/ hirdető-berendezés, kirakatszekrény elhelyezése esetén: 
- térképkivonatot (2  példányban),  a  berendezés  helyének  megjelölésével,  

méretezésével,      
- a berendezés  terveit  (2  példányban)  olyan méretarányban,  amely a  részleteket  is  

egyértelműen ábrázolja 
- vagy a berendezés fényképét 2 példányban.” 

6. §

A Rendelet 10. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c/  Ötezer  forint  alatti  egyösszegű  díjtétel  esetén  -  amennyiben  a  határozott  idejű  engedély  
kiadásának akadálya nincs és a kérelmet személyesen (vagy meghatalmazott útján) nyújtják be - a  
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közterület-használat díjáról szóló csekket a Városi Rendészet Közterület-felügylete állítja ki. A díj  
befizetését a kérelmen fel kell tüntetni.”

7. §

(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)  A  közterület  engedélyhez  kötött,  de  engedély  nélküli  használata  esetén  a  használó  az  
engedélyező  hatóság  felhívására  köteles  a  használatot  megszüntetni  és  a  közterület  eredeti  
állapotát, saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.”

(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés  
feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot engedélyezheti.”

8. §

(1)A Rendelet 13. § (1) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e.) A közterület jótékonysági-, karitatív tevékenység végzéséhez engedélyezett használata esetén.”

(2)A rendelet 13. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kiskunhalas város polgármestere a közterület-használati díj megfizetését illetően – kérelemre  
–  (közcélú  non-profit)  karitatív,  jótékonysági,  környezetvédelmi,  ismeretterjesztő,  oktatási,  
művelődési, egészségvédelmi, kulturális és sport rendezvény esetében mentességet,  kiállítás, vásár,  
piac rendezése esetében kedvezményt, vagy mentességet adhat.”

9. §

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

10. §

(1)Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel   - a kihirdetést  követő napon lép 
hatályba.
(2) A rendelet 1. sz. melléklete 2013. január 1. napján lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a  Rendelet 3. § (4) bekezdés l) pontja.
(4) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja.
(5) Ez a rendelet 2013. január 2. napján hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2012. november 29.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 
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1. számú melléklet a 41/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet
a 28/2004. (VI.02) rendelethez

közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke

a) A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 
fényreklám, konzolos cégér, cég-, és címtábla, reklámtábla, mobil  reklámtábla, reklámozási célú 
alapzatos zászló

 550,- Ft/m2/hó + ÁFA

1 m2 alatti méret esetén
550,- Ft/m2/hó + ÁFA

b) Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére
70,-Ft/m2/nap

c) A rendelet 3. § (2) bekezdés m., és n., pontjában feltüntetett járművek tárolása:
1358- Ft/db/nap 

d)  Erősáramú  vagy  közvilágítási  oszlopokra  szerelhető  2  oldalas  fix  reklámtáblák,  sétányok, 
gyalogutak mellett elhelyezhető állótáblák, álló vagy falra szerelhető vitrines táblák, járdamatrica

1358,- Ft/m2/hó + ÁFA

1 m2 alatti méret esetén 1358,- Ft/m2/hó + ÁFA

-Lábon álló fix reklámtáblák (2. számú melléklet a., és b., pontja):
 6 m2 reklámfelületű tábla 8051,- Ft/hó + ÁFA

4 m2 reklámfelületű tábla 5373,- Ft/hó + ÁFA
2 m2 reklámfelületű tábla 2679,- Ft/hó + ÁFA

e) szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták
1358,- Ft/db/hó 

f) Építési munkával kapcsolatban
- állvány 4,- Ft/m2/nap           
- építőanyag 70,- Ft/m2/nap

g) Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre
393,- Ft/m2/nap

h)  Alkalmi  árusítás-  és  kiárusítás,  kézből  történő  mozgóárusítás  (jogszabályban  engedélyezett 
termékek) javító és szolgáltató tevékenység

550,- Ft/m2/nap

i) Film és televízió felvétel, filmvetítés, ha az a gyalogos közlekedést korlátozza
73,- Ft/m2/nap

j)-        
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k) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár  307,- Ft/m2/nap  

l.) Mutatványos tevékenység 138,- Ft/m2/nap       

m) Kifeszített transzparens 550,- Ft/m2/ + ÁFA/nap

n) Mozgóárusítás/mozgóbolt
járművel történő árusítás

          912,- Ft/nap/jármű 
2740,- Ft/hét/jármű
9138,- Ft/hó/jármű
91 310,- Ft/év/jármű

gépjárművel történő árusítás
1688,- Ft/nap/jármű
5058,- Ft/hét/jármű
16 858,- Ft/hó/jármű
168 573,- Ft/év/jármű

o)Járműkiállítás, értékesítés
12. kerékpár, motorkerékpár 735,- Ft/db/nap
13. egyéb jármű 1474,- Ft/db/nap

p)  Áru,  vagy árubemutatásra,  értékesítésére  szolgáló  tárgy  elhelyezése,  marketing-hostess 
tevékenység  

274,- Ft/m2/nap

q)Mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár alkalmi reklámhordozói 1-5 napra:
2943- Ft/nap

r) Sport-, kulturális és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték
146,- Ft/m2/nap

s) Zöldfelület jelen mellékletben felsoroltaktól eltérő célú igénybevétele
550,- Ft/m2/nap

t) Közterületen elhelyezett kamera
4.417,- Ft/kamera/hó

4. egy hónapnál rövidebb időre    
146,- Ft/kamera/nap

u) A mellékletben fel nem sorolt tevékenység végzése
kereskedelmi jellegű tevékenység 550,- Ft/ m2/nap
nem kereskedelmi jellegű tevékenység 146,- Ft/ m2/nap
amennyiben a terület nem állapítható meg 735,- Ft/nap
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	a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló 18/2003.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
	a tiltott közösségellenes magatartások meghatározásáról, és a pénzbírság kiszabásának eljárási szabályairól  szóló 24/2012. (VI.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

