
 
A képviselő-testület 2013. július 24-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: 
 
221/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
5/1996. (IV.5.) Kgy. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján  az alábbi személyeket javasolja a 
megyei kitüntető díjakra: 
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja:  Pajorné Berta Gyöngyi 
Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj: Dr. Holman Endre 
 
 
A képviselő-testület 2013. július 24-i rendkívüli nyílt ülésén hozott döntések: 
 
222/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D.§. 
(4) bekezdése alapján a távhőszolgáltatás ármegállapításával kapcsolatosan az alábbi 
állásfoglalást teszi: 

1. A rezsiköltségek csökkentésének intézkedésével a távhőszolgáltató a felhasználóknak 
alacsonyabb áron értékesíti a felhasznált hőmennyiséget, mint amennyiért a távhőtermelőtől 
vásárolja. A távhőszolgáltató ebből adódó veszteségének teljes kompenzálása szükséges a 
távhőszolgáltatási támogatással. 

2. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő távhőtermelő és távhőszolgáltató társaságok 
működési költségeinek kompenzálása szükséges, egy méltányolható nyereség biztosításával, 
a mellékelt Árelőkészítő javaslat szerint. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert a határozat Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére. 
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
 

TÁVHŐ ÁR-ELŐKÉSZÍTÉSI JAVASLATA 
 
Az ármegállapítással kapcsolatos állásfoglalás mellékleteként a kiskunhalasi távhőszolgáltatás 
rendkívüli helyzete, és a Képviselő-testület álláspontja az alábbiak szerinti: 
 
1./ TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ,  ÉS A TÁVHŐTERMELŐ BEVÉTELEI 
 
Egyetértünk a lakossági fogyasztók, és a külön kezelt intézmények költségeinek csökkentésével, és 
tervezzük hosszú távon további fogyasztók bekapcsolását a kihasználtság növelése érdekében, 
természetesen elsősorban pályázati források segítségével. 
 
A kiskunhalasi távhőtermelés a 2012.09.01-ei teljes körű önkormányzati visszavétele miatt 
rendkívüli ráfordítások is keletkeztek, ezért a távhőtermelés értékesítési hőárát 2013.09.01. után a 
számításaink szerint jelentősen növelni kell. 
 
A ráfordítások jelentős része a lakossági kintlévőségek, és közműtartozás volt, melyet az előző 
szolgáltató halmozott fel, és azt a következő már önkormányzati tulajdonú távhőtermelő vállalta át. 
 
A leadott 2012 évi mérlegben, eredmény-kimutatásban (Halas-T Vagyonhasznosító Kft., mint 
távhőtermelő) található veszteséggel, valamint a rendkívüli ráfordítással növelni kell az értékesítési 
hőárat GJ egységre vonatkoztatva. 
 



2./ TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖLTSÉGEI 
 
Kiskunhalason a távhőszolgáltató (Halasi Városgazda Zrt.) a hőmennyiséget kizárólagosan a 
távhőtermelőtől (Halas-T Vagyonhasznosító Kft.) vásárolja. Mindkettő 100 %-os tulajdonú 
önkormányzati cég. 
 
A távhőtermelő magasabb ára, a távhőszolgáltatónál lévő alacsonyabb ár, mint legmagasabb 
hatósági távhőár miatt jelenleg komoly veszteséget okoz. Ezt a veszteséget növeli a 
távhőszolgáltató működési költsége is. 
 
A veszteségek kompenzálására hivatott ártámogatást 2013.09.01. után jelentősen növelni kell, hogy 
a távhőszolgáltatónál veszteség ne keletkezzen. 
 
3./ TÁVHŐRENDSZER HATÉKONYSÁG-NÖVELÉSE 
 
Az önkormányzati átvétel óta a cégek gazdálkodása átláthatóvá vált, és megnyílt a lehetőség a 
költségek további csökkentésére. 
 
Az átmeneti helyzetben, a gazdálkodás stabilitásával Kiskunhalas Város Önkormányzata mindent 
megtett, és megtesz az érdekében, hogy a távhő költségei csökkenjenek. 
 
Ezzel el akarjuk érni, hogy az árkompenzálás csak olyan mértékű legyen, hogy az ne legyen kiugró 
a többi távhőrendszerhez képest, és lehetőleg hosszabb távon csökkenjen is. 
 
Prognózisunk szerint a 2014/2015 évi fűtési szezonban a kiskunhalasi távhőrendszer már 
konszolidált helyzetbe kerülhet, egy átmeneti magasabb árkompenzálással, ha az átvétel nehézségeit 
a minisztérium, az Energiahivatal javaslatára elismeri. 
 
4./ TÁVHŐ TERVEZETT FEJLESZTÉSEI 
 
a./ Az Önkormányzat segíti a lakossági fogyasztók pályázaton való részvételét, hitelfelvételét, saját 

forrásainak felhasználását a lakossági fogyasztások csökkentése érdekében. (kétcsöves 
rendszerre való áttérés, szabályozások, szigetelések, nyílászáró csere stb.) 

 
b./ Az Önkormányzat kezdeményezi korszerű, jó hatásfokú kazán beszerzését, és egy rossz 

hatásfokú kazán kiszerelését, amely különösen a nyári időszakban, csökkenteni fogja a 
gázfelhasználást. 

 
c./  Az Önkormányzat kezdeményezi a távhőtermelő tulajdonában lévő (jelenleg nem használt) 

kisteljesítményű gázmotor korszerűsítését, és gazdaságos felhasználását az elektromos 
költségek csökkentése érdekében. 

 
d./ Az Önkormányzat megteremti a biomassza felhasználás lehetőségét a primerenergia beszerzés 

árának csökkentése érdekében, pályázati források bevonásával. 
 
 e./ Az Önkormányzat tervezi a város alatt lévő termálenergia felhasználását a távhőben, szintén a 

primerenergia beszerzés költségeinek csökkentése érdekében. 
 
A fejlesztési elképzelések megvalósításával csökkennek a távhő rendszer költségei, ami egyben az 
árkompenzálás csökkentését is jelenti. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának a távhőszolgáltatás stabilitásának megteremtése érdekében 
tett lépései példa nélküliek. A rendkívül súlyos pénzügyi örökség a távhőtermelő (Halas-T Kft.) és a 
távhőszolgáltató (Halasi Városgazda Zrt.) társaságok gazdálkodását veszteségessé teszi, a tervezett 
fejlesztések ütemét lelassítja.  



 
Kiskunhalas Város Önkormányzata kezdeményezi az árkompenzálás méltányos, érdemi emelését, 
melynek tárgyalására felhatalmazza a Polgármestert, és a Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatóját. 
 
Kiskunhalas, 2013. július 24. 
 
223/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/H. 

szám alatti Filmszínház üzemeltetését a hozzá tartozó üzemeltetésre átadott eszközökkel,  
berendezésekkel együtt a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. üzemeltetéséből 
2013. július 31. napjával visszavonja az  Önkormányzat üzemeltetésébe. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 
Szolgáltató Kft.  Alapító Okiratának 1.3 pontját 2013. július 31. napjával az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
 
„1.3. A társaság telephelyei:             6400 Kiskunhalas, Sétáló. u. 8. 

                                                          6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zs. u. 5. 

                                                          6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/H. 

                                                         6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/a. 

                                                         6400 Kiskunhalas, Eskü tér 1. 

                                                         6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 22.” 

 
3. Kiskunhalas Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a  2. pontban foglaltak 

szerint egységes szerkezetbe foglalt Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. Alapító 
Okiratát, valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Halasi Média és Kultúra 
Nonprofit Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének figyelmét, hogy a Kecskeméti Törvényszék 
Cégbírósága felé járjon el az Alapító Okirat változásának bejegyzése érdekében. 
 

5. Az alapító okirat változásának bejegyzése akkor kezdeményezhető, ha a Filmszínház bérleti 
megállapodás 7. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerinti módosítással kerül aláírásra: 
 
„A fejlesztés eredményeként elhelyezésre és beépítésre kerülő eszközök, berendezések jelen 
szerződés megszűnésével könyv szerinti értéken, de maximum 10 millió Ft értéken a bérbeadó 
tulajdonába kerülnek.  
A színháztechnikai fejlesztés időtartamára Bérlő bérleti díjat nem fizet.” 
 

 
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 

Alapító Okiratának 2013. július 31-ei módosítása 
 

A Bács-Kiskun Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg. 03-09-115853/67 cégszám alatt 
bejegyzett Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapítója az Alapító Okiratot az alábbiak szerint  
 

módosítja: 

 



1.) Az Alapító Okirat   „ 1.. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe  számozású és 
elnevezésű pontjának  1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
 
„1.3. A társaság telephelyei:            6400 Kiskunhalas, Sétáló. u. 8. 

                                                          6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zs. u. 5.                                                           

                                                           6400 Kiskunhalas, Eskü  tér 1. 

                                                         6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 22. 

 
 
2.) Az Alapító Okirat 20.4 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A jelen alapító okirat tartalma a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 86/2013 Kth. számú 
alapítói határozatán, valamint a 223./2013( VI. 27. )számú módosító határozatán alapul. 
 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai nem módosulnak, változatlanul érvényben maradnak, Tulajdonos 
azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 
 
Kiskunhalas, 2013.07…. 
 

----------------------------------------------------------------- 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviseletében: Gyovai István polgármester  

 
 
Ellenjegyzem a mai napon, 2013. ……………… 
 
224/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, Kiskunhalas Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete által 2013. április  25-én  127/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) 
bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okiratban a „18. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon” pontban felsoroltak a 

következő k) ponttal egészülnek ki: 
 
k) Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28., hrsz.:2385/4 

ZÁRADÉK: 

Az alapító okiratot módosító okirat 2013. július 31-jétől törzskönyvi nyilvántartással történő bejegyzéssel lép 
hatályba. 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 224/2013. Kth. 
sz. határozatával hagyta jóvá. 

 
 



 
 
225/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete 

2. Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere .1.sz. 

3. Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 

4. Szakágazati száma (TEÁOR): 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 
társulási intézményeket ellátó kisegítő szolgálatai 

5. Működési területe: Kiskunhalas Város 

6 Törzskönyvi száma: 340247 

7 Az alapító okirat száma:  

8 Típusa: Kisegítő Szolgálat  

9 Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

10. Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

11. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

12. Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

13. Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

14. Alap tevékenységei: 

1. A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten 
2. Iskolai intézményi étkeztetés 
3. Tanulók kollégiumi étkeztetése 
4. Óvodai intézményi étkeztetés 
5. Munkahelyi étkeztetés 
6. Egyéb vendéglátás 
7. Háziorvosi ügyeleti ellátás 
8. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 



9. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
10. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
11. Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 
12. Ifjúság-egészségügyi gondozás 

15. Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját 
kapacitása terhére bevételeket képezhet. 

16. Szakfeladatai: 

• 841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten 
• 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
• 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
• 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
• 562917 Munkahelyi étkeztetés 
• 562920 Egyéb vendéglátás 
• 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
• 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
• 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
• 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás 
• 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozást 
• 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

17. Intézményegységei: nincsenek 

 Telephelyei neve, címe, helyrajzi száma: 
 
 
a.) KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17., hrsz.: 4730/21 

b.) Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5., hrsz.: 5193 

c.) Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5., hrsz.: 4837 

d.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szász Károly u. 21., hrsz:2604/15, Bibó István Gimnázium 

e.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a., hrsz.: 596, Bernáth Lajos Kollégium 

f.) Oktatási Ingatlan 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23., hrsz.: 2884/1, Kertvárosi Általános Iskola 

g.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szabadság tér 6., .hrsz:372, Felsővárosi Általános Iskola 

h.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1., hrsz: 630/1, Fazekas Gábor utcai Általános 

Iskola 

i.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 19.sz., hrsz.: 3685., Kiskunhalasi Általános Iskola, 
Előkészítő Szakiskola és Nevelési Tanácsadó 

j.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 19.sz., hrsz.: 3685., Kiskunhalasi Alapfokú 
Művészeti Iskola 

k.) Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28., hrsz.:2385/4 



19. Feladatellátást szolgáló vagyon:  

Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5. 

20. 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. 

21. Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bízza meg 
nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el., a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény továbbá a 77/1993.(V.12) kormány 
rendelet alapján 

22. Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
jogviszony megjelölése: 

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya 
alá tartozó jogviszony 

 
ZÁRADÉK 

Jelen alapító okirat 2013. július 31-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete 2013. április  25-én kelt 127/2013 Kth.sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát 
veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 225/2013. Kth.  sz 
határozatával hagyta jóvá. 

 
226/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja az Önkormányzat és a SA-NO-TI 

Kft. között 1997. július 15. napján létrejött a Bernáth Lajos Kollégium konyha üzemeltetésére, 
és étkeztetési tevékenységre létrejött szerződésnek a Csipke Hotel Kft. (6400 Kiskunhalas, 
Semmelweis tér 16.) mint jogutód számára, változatlan feltételekkel történő átadásához. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására. 
 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete számára, hogy a SA-NO-TI Kft-től legfeljebb 2 millió forint értékben 
eszközöket vásároljon a Lomb utcai konyha elavult eszközeinek cseréjéhez. 
 

227/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda alapító okiratát módosító okiratot az 
alábbiak szerint fogadja el: 

Alapító okiratot módosító okirat 

 
A Napsugár Óvoda Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 27-én 
196/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 



végrehajtásáról szóló 369/2011. Kormányrendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbiak szerint módosítja: 
1. Az alapító okiratban az Intézmény neve pont a következők szerint változik: 
 Intézmény neve: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
2. Az alapító okiratban Rövid neve pont a következők szerint változik: 
 Rövid neve: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
3. Az alapító okiratban a Feladat ellátási helyei pont a következőképpen módosul: 
 Feladat ellátási helyei: 
 Székhelye: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4. 
 Tagintézményei: 

- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvodája  
        6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16. 
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Utcai Tagóvodája 

  6400 Kiskunhalas, Átlós u.21. 
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Tagóvodája 

  6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12. 
 Telephelye: nincs 
4. Az alapító okiratban az Engedélyezett férőhelyek száma pont az alábbiak szerint módosul: 
 Engedélyezett férőhelyek száma: 

- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Tagóvodája 
      76 óvodai férőhely (24 és 2 db 26 fős csoportszoba) 
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvodája 
      48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba) 
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Tagóvodája 
      66 óvodai férőhely (2 db 14, egy 17 és 21 fős csoportszoba) 
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Utcai Tagóvodája 
     51 óvodai férőhely (25 és 26 fős csoportszoba)  

 

ZÁRADÉK: 

Az alapító okiratot módosító okirat 2013. szeptember 1-jétől törzskönyvi nyilvántartással történő 
bejegyzéssel lép hatályba. 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
227/2013. Kth sz. határozatával hagyta jóvá. 

 
228/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda alapító okiratát módosító okiratot az 
alábbiak szerint fogadja el: 

Alapító okiratot módosító okirat 

 
A Bóbita Óvoda Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 27-én 
197/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbiak szerint módosítja: 
1. Az alapító okiratban az Intézmény neve pont a következők szerint változik: 
 Intézmény neve: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 



2. Az alapító okiratban Rövid neve pont a következők szerint változik: 
 Rövid neve: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 
3.  Az alapító okiratban a Feladat ellátási helyei pont a következőképpen módosul: 
 Feladat ellátási helyei: 
 Székhely: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 
 Tagintézménye: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája  
                                        6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2. 
 Telephelye: nincs 
4. Az alapító okiratban az Engedélyezett férőhelyek száma pont az alábbiak szerint módosul: 
 Engedélyezett férőhelyek száma: 
                        Kiskunhalasi Bóbita Óvoda: 318 óvodai férőhely  
                        (4 db 20, 4 db 22 és 6 db 25 fős csoportszoba) 
                        Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája: 87 óvodai férőhely  
                        (3 db 29 fős csoportszoba) 
 
5. Az alapító okiratban az alaptevékenységei pont a következőképpen módosul: 

 - Óvodai nevelés, ellátás  
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

a)hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista 
b)beszédfogyatékos vagy 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 
- Óvodai intézményi étkezés 
- Gyermekek egyéb napközbeni ellátása  
- M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás  
- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke 
  számára 
- Munkahelyi étkeztetés 
 

ZÁRADÉK: 
Az alapító okiratot módosító okirat 2013. szeptember 1-jétől törzskönyvi nyilvántartással történő 
bejegyzéssel lép hatályba. 
Az alapító okiratot módosító okiratot  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
228/2013. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
229/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvoda alapító okiratát az 
alábbiak szerint fogadja el: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
1. Intézmény neve: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
2. Rövid neve: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
3. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4. 
4. Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben foglaltak szerinti tevékenység. 

5. Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés 



6. 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. 

7. Törzskönyvi száma: 541587 
8. Típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény  
9. OM azonosítója: 027560 
10. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- testülete 
11. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
12. Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
13. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
14. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
15. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
16. Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
17. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
18. 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) 

19. 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 helyzetű gyerekek 
   számára 
 - Munkahelyi étkeztetés 

20. 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. 
21. Szakfeladatai: 

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

22. Feladat ellátási helyei: 
  Székhelye: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4. 
  Tagintézményei: 

- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvodája 
  6400 Kiskunhalas, Magyar u.16. 

- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Utcai Tagóvodája 
  6400 Kiskunhalas, Átlós u.21. 



- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Tagóvodája 
  6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12. 

  Telephelye: nincs 
23. Engedélyezett férőhelyek száma: 

- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Tagóvodája 
         76 óvodai férőhely (24 és 2 db 26 fős csoportszoba) 
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvodája 
        48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba) 
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Tagóvodája 
        66 óvodai férőhely (2 db 14, egy 17 és 21 fős csoportszoba) 
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Utcai Tagóvodája 
        51 óvodai férőhely (25 és 26 fős csoportszoba)  

24. 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. 
25. Feladat ellátási 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.,  
26. 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. 
27. 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 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. 
28. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony, 
 A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 

 

ZÁRADÉK 

Jelen alapító okirat 2013. szeptember 1-jén törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Napsugár Óvoda 2013. június 27-én kelt 196/2013 Kth. sz. 
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 229/2013. Kth. sz. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
230/2013. Kth. 



Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratát az alábbiak 
szerint fogadja el: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
1. Intézmény neve: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 
2. Rövid neve: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 
3. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 
4. Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben foglaltak szerinti tevékenység.   

5. Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés 
6. 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.  

7. Törzskönyvi száma: 541565 
8. Típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény  
9. OM azonosítója: 202318 
10. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 
11. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
12. Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
13. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
14. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
15. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
16. Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
17. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
18. 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) 

19. Alaptevékenységei: 
- Óvodai nevelés, ellátás  
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

c)hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista 
d)beszédfogyatékos vagy 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 
- Óvodai intézményi étkezés 
- Gyermekek egyéb napközbeni ellátása  
- M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás  
- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke 
  számára 
- Munkahelyi étkeztetés  



20. 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.  
21. Szakfeladatai: 

851011 Óvodai nevelés 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

22. Feladat ellátási helyei: 
Székhely: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 
Tagintézménye: 

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

 Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 
318 óvodai férőhely (4 db 20, 4 db 22 és 6 db 25 fős csoportszoba) 

      Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája 
             87 óvodai férőhely (3 db  29 fős csoportszoba)  
24. Feladat ellátási 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. 
25. 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.  
 
26. 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. 

27. 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 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. 
28. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:  
Közalkalmazotti jogviszony, 

 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 
 
ZÁRADÉK 

Jelen alapító okirat 2013. szeptember 1-jén törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bóbita Óvoda 2013. június 27-én kelt 197/2013 Kth. sz. 



egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 230/2013. Kth. sz 
határozatával hagyta jóvá. 

 
 
231/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kiskunhalasi Vári Szabó István 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban a 2013/2014-es tanévtől tervezett HÍD II program 
bevezetését szükségesnek tartja és támogatja, azt a jelenlegi jogi szabályozás szerint jogszerűnek 
tartja. 
 

 
232/2013. Kth. 
A Képviselő-testület a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárás 
véleményezési szakaszában beérkezett írásos vélemények megismerését követően megállapítja, hogy 
az írásos vélemények között nincs ellentmondás, azaz nincs szükség egyeztető tárgyalás 
kezdeményezésére, az írásos vélemények elfogadására tekintettel indokolásra nincs szükség.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési 
Szabályzat-módosítás tervezetét a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében 
foglaltakkal összhangban küldje meg végső szakmai véleményezésre az Állami Főépítésznek. 

 
233/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi CXVIII. törvény 

rendelkezései alapján a törvény 1. mellékletében szereplő Kiskunhalas belterület 1815/42 hrsz, 
Kiskunhalas belterület 1815/42 hrsz és Kiskunhalas belterület 630/5 hrsz állami tulajdonú 
ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadát tulajdonába kívánja venni. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére alkalmas szerződést az Önkormányzat nevében megkösse. 
 

2. A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 630/5 hrsz alatti ingatlan tulajdonba 
vételi eljárásával párhuzamosan folytasson tárgyalásokat a  Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitánysággal és az MNV Zrt.-vel annak érdekében, hogy az ingatlan megosztását követően 
az őrzött szállóként üzemeltetett ingatlanrészben a Rendőr-főkapitányság jelenlegi tevékenysége 
zavartalanul tovább folytatódhasson. 
 

234/2013. Kth. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kiskunhalasi 40889 hrsz alatti ingatlanból Harmath Rozália 
(Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40889.) ajándékozó tulajdonát képező 2797/10898 részilletőségre 
vonatkozóan Radics Ágnes Beatrix (Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40319) tulajdonjoga ajándékozás 
jogcímen, az Önkormányzat javára 80.000.- Ft erejéig bejegyzett jelzálogjog és az ezt biztosító 
elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása mellett bejegyzésre kerüljön. 

 
235/2013. Kth. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Halasi Városgazda Zrt. a 6023/16 hrsz alatti ingatlant a 
2013. augusztus 01-től augusztus 23-ig terjedő időszakra, AIR FESTIVAL megnevezésű rendezvény 
céljából bérbe adja Pintér Gábor Levente rendezvényszervező részére. 
 
236/2013. Kth. 
A Képviselő-testület a Kiskunhalas, 2524/6 hrsz alatti ingatlanon álló, megvételre felajánlott Vízmű 
Klub épületének vételárát 4.500.000.- Ft-ban állapítja meg.  
A Képviselő-testület a 97/2013. Kth. határozatának a vételár tényleges összegének 
meghatározására vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi. 



 
237/2013. Kth. 
A Képviselő-testület a 137/2011.(HÉ61) HM utasítás alapján kezdeményezi a kiskunhalasi Gábor 
Áron emlékmű és az ott található 1942M 45 mm-es páncéltörő ágyú (gyári szám 2314) 
tulajdonjogának térítésmentes átvételét. Az átvett állami vagyon felhasználási célja a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontjában meghatározott 
kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme. A Képviselő-testület vállalja a 
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges 
megváltoztatásának költségét - megtérítését, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
tulajdonjog megszerzése érdekében a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és 
Vagyonfelügyeleti Főosztályánál járjon el, a szükséges dokumentumokat, megállapodásokat írja 
alá. 
 
 
238/2013. Kth. 
1.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek 
megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt támogatásra pályázat beadását. Pályázat célja a helyi 
tanyai termékek védjegyrendszerének bevezetése, fejlesztése.  
 
2.) A pályázat önerejét, finanszírozásához szükséges likviditást a Képviselő-testület a 2014. évi 
költségvetésben biztosítja.  
 
3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 
jelen határozatban foglalt célokkal megegyező, a pályázati dokumentációhoz csatolandó szükséges 
nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására. 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről 
szóló 30/2003. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe 1. melléklet lép. 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Kiskunhalas 2013. július 24. 
 
                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  
                            Polgármester                                                                         Jegyző  
 
 
 
 



 
 
 

1. melléklet a 16/2013.(VII.25.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 

1.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
szállítási díja Kiskunhalas város területén: 

 

Szállítás díj (Nettó díj) 

Lakossági bebocsátó 987,- Ft/m3

Intézményi bebocsátó 1097,-Ft/m3

Gazdálkodó szervezet 
bebocsátó 

1097,-Ft/m3

 
A díj az ÁFA-t nem tartalmazza 
 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
ártalmatlanítás díja Kiskunhalas város területén 

 
Nettó díj 
(Ft/m3) Bebocsátó típusa 

 
normál állapotú szennyvíz 457 Lakossági 

bebocsátó nehezen kezelhető szennyvíz 1373 
normál állapotú szennyvíz 633 Intézményi 

bebocsátó nehezen kezelhető szennyvíz 1900 
normál állapotú szennyvíz 1100 Gazdálkodó 

szervezet 
bebocsátó nehezen kezelhető szennyvíz 3300 

 
      

Folyékony hulladék fogadás alapdíja (Nettó Ft/alkalom) 
 Települési folyékony 

hulladék (tfh) 
Egyéb szippantmány Veszélyes hulladék 

(nehezen kezelhető 
tfh.) 

Lakossági bebocsátó 319 390 638 
Intézményi bebocsátó 354 433 709 
Gazdálkodó szervezet 
bebocsátó 

354 433 709 

 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 

 
 

 

 
 


