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A képviselő-testület 2013. szeptember 26-i nyílt ülésén hozott döntések: 
 
251/2013. Kth. 
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 
 
 
252/2013. Kth. 
A Képviselő-testület Kiskunhalas város T1 jelű külterületi és T2 jelű belterületi településszerkezeti 
tervének az Új-Lépték Bt. által 2013. júliusában készített 14-2013 munkaszámú dokumentáció 
szerinti módosítását elfogadja. A módosítás a településszerkezeti terv leírását nem érinti. 
 

MELLÉKLET 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁSOK 
 

Rövidítések magyarázata: 
 

Rendeltetési kategóriák (országos érvényűek, kivéve a * jellel megkülönböztettek, 
amelyek helyi kategóriák) 
Beépített és beépítésre szánt területek: 

NL: Nagyvárosias lakó 
KL: Kisvárosias lakó 
FL: Falusias lakó 
TV: Településközpont vegyes 
KV: Központi vegyes 
KG: Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
IG: Ipari gazdasági  
ÜÜ: Üdülőházas üdülő 
HÜ: Hétvégi házas üdülő 
FÜ*: Különleges, fürdő- és strand 
GY: Különleges, gyógyászati 
HT*: Különleges, honvédségi 
HÖ*: Különleges, határőrség 
HK*: Különleges, hulladékkezelő 
KT*: Különleges, tanyasi turizmus és intézmény 
KI*: Különleges, idegenforgalmi 
KS*: Különleges, kereskedelmi és szabadidőpark 
SP: Különleges, sport 
SZ*: Különleges, szociális 
ME*: Különleges, állatmenhely 
TE: Különleges, temető 
VM*: Különleges, vízmű 
KM: Különleges, mezőgazdasági üzemi 

Beépítésre nem szánt területek: 
KÖ: Közúti közlekedési- közműelhelyezési, hírközlési 
VA: Kötöttpályás közlekedési- közműelhelyezési, hírközlési 
KP: Zöldterület (közpark, közkert) 
EV: Védelmi (védett és védő) erdő 
EG: Gazdasági erdő 
EE: Egészségügyi, szociális, turisztikai erdő 
MV: Külterjes művelésű mezőgazdasági 
MÜ: Üzemi művelésű mezőgazdasági 
RE:  MV terület sajátos használattal: gyepes repülőtér  
M: Intenzív mezőgazdasági 
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MT: tanyás gazdálkodás övezete 
MZ: kertgazdálkodás övezet 

 MB: homokbánya-gazdálkodásra alkalmas övezet  
VT: Vízgazdálkodási 
HT*: Különleges, honvédségi 
KB: Különleges, homokbánya 
VR*: Különleges, vásártér és állatvásártér 
Tk: Természetközeli (ősgyep) 
 

 

0768/46 hrsz-ú telek (2,6 hektár) MV külterjes mezőgazdasági területből KM különleges 
mezőgazdasági üzemi területbe kerül át. 

Indoklás: A területen meglévő tanyán állattartás folyik. A tevékenységet a megnövelt telken fejleszti 
a tulajdonos. Az előzetes tájékoztatástól eltérően erdőterületet nem érint a módosítás. Az állattartó 
telepen a tervek szerint 500 db anyakoca tenyésztésével foglalkoznak majd.  
A gazdaságfejlesztés városi érdek (iparűzési adó bevétel, munkahely-teremtés, beszállítás).  
A major kijelölésének ellenjavaslata nincs, a területbe benyúló régészeti lelőhelyek bolygatását 
azonban el kell kerülni. 

Hatályos T-1 Településszerkezeti terv     

 

Módosított T-1 Településszerkezeti terv     
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Megjegyzés: A módosítási ábrákon a kék csíkozás és a rendeltetésváltást jelző beírás (pl. 
„MV>KM”) a változás tényét és tartalmát jelzi a helyszínek ábráin, a végleges megjelenítésben 
ezek már nem lesznek láthatók. 
 A 0449/8 hrsz-ú telek (7,6 hektár) IG gazdasági terület helyett a rendeltetést jobban lekövető 
KM mezőgazdasági üzemi terület kategóriába kerül és bővül a Keceli út irányában 3,4 
hektáron. 

Indoklás: A kacsanevelő telep támogatási pályázatot nyert 10 ezer m2 ól építésére. A telep 
kapacitása kb. 70-80 ezer pecsenyekacsa. A beruházáshoz szükséges a telep bővítése.  
A jelenlegi telep IG besorolása helyett egységesen a KM mezőgazdasági üzemi terület kategória 
alkalmazása célszerű, ami időközben – a 2000. évi tervjóváhagyás óta – országos övezetként 
belekerült az OTÉK-ba. A régészeti lelőhelyet, amely benyúlik a területbe, el kell kerülni az 
építéssel. 

Hatályos T-1 Településszerkezeti terv    Módosítás 

    

  
 5.3. Jánoshalmi út menti lakott terület bővítéseként a 7044 hrsz-ú ingatlan lakóterületbe 

kerül. A belterületi fekvésű, de be nem épülő további telkek hiányzó ábrázolása az MK  
kialakult kertes mezőgazdasági rendeltetés szerint pótlódik. 

Indoklás: A vetőmagüzem dolgozóinak lakóépületei az 5412. jelű országút melletti egyéb 
belterületen épültek meg. A már beépült telekcsoport FL falusias lakóterületbe tartozik. Egy itt élő 
család épít további lakóházat az érintett telken.  
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Hatályos T-1 Településszerkezeti terv   Módosítás 

    

 

5.4.  0989/17,18 hrsz-ú ingatlanok EGV erdőterületből M intenzív mezőgazdasági területbe 
kerülnek át a faállomány nagy részének megtartása mellett.  

Indoklás: A 0992/5 hrsz. alatti tanyagazdaságban fiatal gazdák nyúl- és lótartással foglalkoznak. 
Vállalkozásuk fejlesztéseként állattenyésztési célú beruházást szeretnének megvalósítani pályázati 
keretek között. Kizárólag D-i irányban kínálkozik bővítési lehetőség a tanyához, birtokközpont 
létesítésével. Ez a terület erdőművelésű, a 120 kV-os vezeték védősáv kivételével ténylegesen erdővel 
fedett. Mezőgazdasági birtoktest részeként jelenleg nem vehető figyelembe, ezért a vállalkozás-
fejlesztés támogatása érdekében mezőgazdasági övezetbe kell átsorolni. A tulajdonosok a 9,2 ha-os 
erdőt egyébként nem akarják megszüntetni, csak kis részén kívánnak építkezni. A faállomány 
védelme a szabályozásban biztosítandó. 

Hatályos T-1 Településszerkezeti terv     

 

Módosított T-1 Településszerkezeti terv     
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Megjegyzés: Az M mezőgazdasági terület színárnyalatát a kertvárosias lakóterülettel való 
összetéveszthetősége miatt változtattuk meg. 

 

5.5.  0989/20,21; 0994/15,16c; 01006/31b; hrsz.-ú M jelű intenzív és MÜ jelű üzemi 
mezőgazdasági területek EGV erdőterületbe kerülnek biológiai aktivitásérték pótlására 

 

Indoklás: A felsorolt telkek erdőművelés alatt állnak és a szerkezeti terven kijelölt erdőterületekkel 
szomszédosak. Alkalmasak arra, hogy mezőgazdasági területből – az építési jogszabályok 
szempontjából – „hivatalosan” is erdőterületbe kerüljenek át. Ezzel a lépéssel  megnövekszik a 
városnak a szerkezeti terv alapján számított biológiai aktivitásértéke, amire szükség is van az 1-4. 
sorszámú ügyekben keletkező BIA-érték negatívum kiegyenlítése végett. 

Hatályos T-1 Településszerkezeti terv     

 

Módosított T-1 Településszerkezeti terv 
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253/2013. Kth. 
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott lakbérű 
lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokat: 
 
SORSZÁ
M 

LAKCIM m2 SZOBASZÁ
M 

KOMFORT-
FOKOZAT 

LAKSÁSOK 
ÁLLAPOTA 

Költség 
alapon 

számolt lakbér 
minimum 

Ft/hó 
1 ÁLLOMÁS 

U.9.IV.13. 
55 2 Komfortos  

Gázfűtéses 
LAKÓTEL. 
TÉGLAÉPÜLE
T 13 900 Ft 

2 BERCSÉNYI 
U:18.IV.14. 

55 2 Összkomforto
s 

PANEL, 
LAKÓTEL. 15 800 Ft 

3 KOSSUTH 
U.26.IV.10. 

65 2,5 Összkomforto
s 

PANEL, 
LAKÓTEL. 18 600 Ft 

4 KOSSUTH 
U.30.I.2. 

55 2 Összkomforto
s 

PANEL, 
LAKÓTEL. 19 500 Ft 

5 KOSSUTH 
U.43.II.15. 

37 1 Komfortos  
Gázfűtéses 

TÉGLA, 
EMELETES 13 100 Ft 

6 KURUC 
V.T.40.IV.15
. 

62 1+2fél Összkomforto
s 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

17 800 Ft 
2.A pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t. 
 
 
254/2013. Kth. 
I. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas-T Kft. ügyvezetője 
által készített intézkedési tervet: 

 
1. A cég vásárolt követelésállományának kezelése 

- behajtás-kezelő céggel való új szerződés kötése 
- kintlévőségek jogi úton történő behatása (fizetési meghagyások kibocsátása, 

bírósági eljárások megindítása, végrehajtás útján történő behajtás, 
kikapcsolások) 

- korábbi árbevétel arányos díj fizetése ügyében bírósági eljárás indítása a Halas 
Távhővel szemben 
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- Dél Energo Kft.-vel megállapodás elkészítése, megállapodás, tartozások 
behajtása 

 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető 
 

 
2. Tárgyalások folytatása a számlavezető bankkal, hitel-előbírálati kérelem benyújtása. 
 
Határidő: 2013.október 30., folyamatosan 
Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető 
 
 
3. Képviselő-Testület határozata a hitelfelvételhez történő hozzájárulásról, 

ingatlanfedezet biztosításáról. 
 
Határidő: 2013.szeptember 30. 
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
 
4. Hitelkérelem benyújtása. 
 
Határidő:2013.november 30., folyamatosan 
Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető 

 
 
5. A társaság tőkeszerkezetének helyreállítása, a pénzügyi források függvényében, és a 

tagi kölcsön egy részének biztosítása a tőkeemelésre. 
 
Határidő: 2013.december 31. 
Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető 
   Gyovai István polgármester 
 

II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halas-T Kft. ügyvezetőjét, 
hogy az összesen 93.000.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetésére vonatkozó ütemezést a következő 
képviselő-testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé.  
 
 
Határidő: októberi képviselő-testületi ülés  
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
255/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a Halasi Városgazda 
Zrt. folyószámla hitelkeret felvételéhez. 
 
256/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja  a Halas-T Kft. 

részére  maximum 20 millió Ft összegig, a legkedvezőbb feltételekkel történő hitelkeret 
megnyitásához, a likviditásában bekövetkezett átmeneti nehézségek áthidalására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Halas-T Kft. 
részére történő hitelkeret visszafizetésének biztosítékául a mellékletben felsorolt ingatlanokra 
történő jelzálogjog bejegyzéséhez 
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257/2013. Kth. 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HALAS-T Kft.  Felügyelő Bizottsági 
tagjaivá 2013. május 31.-2013. szeptember 30. napjáig az alábbi személyeket választja meg: 

1. Fülöp Róbert (6400 Kiskunhalas,Kossuth u. 27.) 
2. Jekő Attila (6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 6.) 
3. Máté Lajos (6400 Kiskunhalas, Pandúr u. 2.) 

 
2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HALAS-T Kft.  Felügyelő Bizottsági 

tagjaivá 2013. október 1.-2018. május 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg: 
1. Dózsa Tamás Károly (6400 Kiskunhalas, Csillag u. 17.) 
2. Nagy Péter (6400 Kiskunhalas, Szent István u. 2/a) 
3. Pajor Kálmán (6400 Kiskunhalas,Dózsa Gy. u. 1.) 

 
3) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halas-T Kft. Alapító Okiratának 10.1 

pontjában a „Garbai S. u 4/C. III/9.”  szövegrész helyébe „Thúry József utca 4/C. III/9.” szövegrész lép 
a Képviselő-testület 120/2013. Kth számú közterületek elnevezésének felülvizsgálata tárgyában hozott 
határozata alapján. 
 

4) Kiskunhalas Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a  1. és 2. pontban foglaltak szerint 
egységes szerkezetbe foglalt Halas-T Kft. Alapító Okiratát, valamint felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 
 

5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Halas-T Kft.  ügyvezetőjének 
figyelmét, hogy a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága felé járjon el az Alapító Okirat változásának 
bejegyzése érdekében. 
 

6) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíját a 
következőképpen állapítja meg: 

1. Felügyelő bizottság elnöke: 18.000,-Ft 
2. Felügyelő bizottság tagja  :  12.000,-Ft 

 
258/2013. Kth. 
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2012.Kth számú határozattal 
elfogadott „VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK  JAVADALMAZÁSÁRÓL SZABÁLYZAT” 2.1 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„2.1 A szabályzat hatálya kiterjed  Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában 
álló gazdasági társaságaira (továbbiakban: gazdasági társaságok), melyek a következők: 
 
-Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  
  
-Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.  
 
- Halas-T Kft. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 180/2012.Kth számú 
határozattal elfogadott, jelen határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt „VEZETŐ 
TISZTSÉGET BETÖLTŐK  JAVADALMAZÁSÁRÓL SZABÁLYZAT”-át. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonú gazdasági társaságai vezetőinek javadalmazására ill. jogviszonyuk megszűnése 
esetén biztosított juttatásokra az alábbi  szabályzatot alkotja: 
 
  

VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK  JAVADALMAZÁSÁRÓL 
SZABÁLYZAT 
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(módosításokkal egységes szerkezetben)  
 

I. A szabályzat célja és hatálya 
 

1. Ezen szabályozás célja, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságai vezető 
tisztségviselői munkájának javadalmazása egységes elvek szerint, motivációs hatásokkal valósuljon 
meg, és egyben az a vonatkozó törvényi előírásoknak és a tulajdonos elvárásainak is megfeleljen. 
Nem célja a szabályzatnak, hogy a hatálya alá tartozó személyi kör tekintetében az egyes 
juttatásokat összegszerűen állapítsa meg, mivel azt az alapító közgyűlési (Képviselő-testület) 
döntések, munka- vagy megbízási szerződések határozzák meg. 
 
2. A szabályzat hatálya: 
 
„2.1 A szabályzat hatálya kiterjed  Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társaságaira (továbbiakban: gazdasági társaságok), melyek a 
következők: 
 
-Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  
  
-Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.  
 
- Halas-T Kft. 
 
2.2 A szabályzat személyi hatálya kiterjed: 
 

- a gazdasági társaság vezető tisztségviselőire (a társaság vezető tisztségviselői alatt a társaság 
ügyvezetője, illetve részvénytársaság esetén vezérigazgató értendők, függetlenül attól, hogy 
tevékenységüket megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látják el) 

- a gazdasági társaság felügyelő bizottságának elnökére és tagjaira 
- a gazdasági társaság Mt. 208.§-ának hatálya alá eső munkavállalóira 

 
2.3 A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a 2.2 pontban felsorolt személyek 
 

- javadalmazási elveinek szabályozására 
- munkaviszonyának megszüntetése esetén járó juttatásokra 
- prémium fizetési feltételeire 
- költségtérítésének szabályozására 

 
II. Hivatkozott dokumentumok: 

 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény / továbbiakban: Mt./, 
a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény / továbbiakban: Ptk./, 
a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény / továbbiakban: Gt./, 
Alapító Okiratok, 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 
 

III.  A vezetők javadalmazása 
 
1. A gazdálkodó szervezet vezetői, illetve vezetőtisztségeit betöltők feladataikat munkaviszonyban, 
vagy megbízási  jogviszony alapján látják el.  
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A jogviszony létesítésére a Gt., a gazdálkodó szervezet Alapító Okirata, valamint az Mt. előírásai az 
irányadók. 
 
2.  A vezető tisztséget betöltők bérezésének,  díjazásának elve: 
 
Az alapító közgyűlése (Képviselő-testület) külön határozatban állapítja meg - figyelemmel a 2009. 
évi CXXII. törvény vonatkozó rendelkezéseire - a gazdasági társaság vezető tisztséget betöltőjének 
megbízási díját, munkajogi jogviszony esetében havi munkabérét, a gazdálkodó szervezet előző évi 
nettó bevételének, a gazdálkodó szervezet által működtetett vagyon értékének és annak 
változásának, a gazdálkodó szervezet előző éves gazdasági eredményének, a gazdálkodó 
szervezetnél foglalkoztatottak létszámának, a vezető tisztségviselő  munkavégzése színvonalának, a 
felelőssége mértékének figyelembevételével. A vezető tisztségviselő javadalmazásának módját, 
mértékét tételesen minden esetben a munkaszerződés, megbízási szerződés tartalmazza. 
 
3. A vezető tisztségviselők bérfejlesztési szabálya 
 
A vezető tisztségviselők személyi  alapbérének emelése évente a gazdasági társaságra irányadó 
átlagkereset-fejlesztési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel történhet, az alapító közgyűlése 
(Képviselő-testület) jóváhagyásával. 
 

IV. A vezető tisztségviselők éves premizálásának szabályozása 
 
1. Az éves prémium megállapítása 
 
A vezető tisztségviselők prémiumban részesítésének feltételeit évente, legfeljebb a 6 havi 
alapbérének  megfelelő mértékében, a  felügyelő bizottság  javaslatának figyelembevételével az 
alapító közgyűlésének (Képviselő-testület) kell meghatározni külön határozattal, a gazdálkodó 
szervezet vagyonához, a gazdálkodási feltételekhez, a foglalkoztatottak létszámához, valamint a  
tervezett bevételi  terv eléréséhez  igazítottan.  
 
2. Az éves prémium kifizetése: 
 
A prémium kifizetésére az előírt feltételek teljesülése esetén, az alapító közgyűlésének (Képviselő-
testület) elfogadása esetén kerülhet sor – a teljesítés arányában, írásbeli kiértékelés alapján, esetleg 
csökkentetten, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetnek: 
  -  az üzleti év végén nincs lejárt köztartozása, 
  - az üzleti évre vonatkozó átlagkereset-fejlesztés nem haladja meg az üzleti tervben meghatározott 
mértéket. 
 - Jogszabály vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve által előírt beszámolási és adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt a prémium maximum 20 %-al 
csökkenthető. 
 
3. Prémium előleg fizetésére – a gazdasági társaság első féléves eredményének függvényében - 
akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére, a gazdasági mutatók év közben történő 
alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem 
teljesülnek, akkor a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni. 
 
 
 

V. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése és szociális juttatása: 
 
1. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése: 
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A vezető tisztséget betöltő a költségtérítésére a mindenkor hatályos jogszabályok alapján,  a 
munkaszerződésben, illetve megbízási szerződésben rögzítettek alapján jogosult. 
 
2. Az vezető tisztségviselő kitüntetése, jóléti- és szociális juttatásai: 
Az vezető tisztségviselő a munkaszerződése alapján, a nem vezető munkavállalók számára 
biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (pl. étkezési 
hozzájárulás, üdülési kedvezmény, ruházati költségtérítés, lakásépítési, vásárlási támogatás, 
szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása, stb.), továbbá munkáltatói joggyakorló 
döntése alapján vagy szakmai felügyeleti szerv által adományozott kitüntetésre,  jutalomra. 

 
 

VI. A felügyelő bizottsági tagok juttatásai: 
 
A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjra jogosultak, amelynek összegét az alapító 
közgyűlése (Képviselő-testület) határozatban állapítja meg. A testület elnöke számára –  
többletfeladataira tekintettel - a tagokénál magasabb összegű díjazás állapítható meg. E díjazáson 
kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja, elnöke más 
javadalmazásra – igazolt, megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén 
kívül-  nem jogosult. 
 

VII. Vezető tisztséget betöltők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatások: 
 
1. A munkaszerződés alapján az ügyvezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó 
juttatás: 
 
Határozott időtartamú munkaviszony esetén, a munkaszerződésben kikötött eltérő megállapodás 
hiányában, a hatályos Mt. általános szabályai szerinti mértékben illeti meg juttatás.  
Határozatlan időtartamú munkaviszony megszűnése esetén végkielégítés tekintetében a hatályos 
Mt. általános szabályait kell alkalmazni.  
 
2. A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltők részére a jogviszony megszüntetése 
esetén járó juttatások: 
 
A jogviszony megszüntetése esetén a a Gt. és az alapító közgyűlése (Képviselő-testület)határozata 
szerint illeti meg díjazás. 
 
3. A 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság 
felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése 
esetére juttatás nem biztosítható. 
 

VIII. A vezető tisztséget betöltők juttatása felszámolás, továbbá végelszámolás megindítását 
követően: 

 
A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelő 
bizottság tagjának – jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűntetésével – 
díjazás nem fizethető. 
 
A végelszámolás megindításától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelő 
bizottság tagjának díjazását feladataik és felelősségük – a kirendelt végelszámolóval egyetértésben 
– csökkentése miatt arányosan mérsékelni indokolt. 
 

IX. Hatásköri szabályok: 
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1.A szabályzat elfogadása – a 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésével összhangban – az 
alapító közgyűlésének (Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik. 
2. A felügyelő bizottság elnökének, és tagjainak tiszteletdíját az alapító határozza meg. 
3. A vezető tisztségviselők közül a gazdasági társaság elnökével, vezérigazgatójával – az alapító 
által átruházott hatáskörben – a polgármester köti meg a szabályzat rendelkezéseivel összhangban 
álló megbízási- illetve munkaszerződést. A szabályzat elfogadásakor az alapító közgyűlésének 
(Képviselő-testület) részére  fenntartott alapítói jogkör: a vezető megbízási díjának/ személyi 
alapbérének, éves prémiuma mértékének megállapítása. 
4. A gazdasági társaság Mt. 208.§-a hatálya alá tartozó vezetőállású munkavállalói esetében a 
gazdasági társaság ügyvetetője, részvénytársaság esetében vezérigazgatója minősül a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának. 
5. Mindazon javadalmazási ügyekben melyekre a szabályzat kifejezett rendelkezést nem tartalmaz, 
a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével a polgármester, mint a munkáltatói jogkör 
gyakorlója dönt. 
 

X. A szabályzat időbeli hatálya: 
 
1.A szabályzat az alapító közgyűlése (Képviselő-testület) által történő elfogadás napján lép 
hatályba.  
2.Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzatának 373/2003. 
Kth számú határozatával elfogadott Egyszemélyes gazdasági társaságok vezető tisztségviselői 
javadalmazásáról szóló szabályzat. 
3. A szabályzat rendelkezései  nem érintik a hatályba lépése előtt megkötött megbízási szerződések, 
munkaszerződések  érvényességét. 
4.A szabályzatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének az elfogadásától számított harminc 
napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 
 
Kiskunhalas, 2013. szeptember  …………… 
                                                                                               ……………………………….. 
                                                                                                            Gyovai István  
                                                                                                              Polgármester 
 
259/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.§ (1) bekezdésében, és a magyar nemzeti   
értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet 2.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján élni kíván a települési értéktár létrehozásának 
lehetőségével. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felkéri a polgármestert, hogy a 
Települési Értéktár Bizottság létrehozására, a bizottság szabályzatára vonatkozó előterjesztést a 
2013. novemberi ülésre készítse elő. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013 (IV. 
16.) Kormányrendelet 2.§ (3) bekezdésének megfelelően a döntést követő 30 napon belül 
tájékoztassa a megyei közgyűlés elnökét. 

 
260/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellékletében szereplő pályázati felhívást. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23.§ (4) bekezdésére, felkéri a jegyzőt, hogy a  
pályázati felhívást a jogszabályban foglaltaknak megfelelően tegye közzé. 
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3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a Kiskunhalas város 
közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás 
ellátása tárgyban indított pályázati eljáráshoz a pályázati kiírást 2013. október 20. napjáig fogadja 
el. 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási szolgáltatás ellátása tárgyban indított pályázati eljáráshoz 

 
1. Pályázaton való részvétel feltételei: 
 
A pályázat nyílt. A pályázaton Pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű 
szolgáltatók, melyek megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyű 
szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend 
szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. 
 
2. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: 
 
A pályázati kiírás beszerzésének ideje: 2013. november 08.-2014. január 10. között minden 
munkanap 9.00-11.00 óra között. (Pályázat benyújtásának a napján 10.00 óráig.) A pályázati kiírás 
postai úton való kézbesítése is kérhető. Ez esetben a kérelem postára adásának ésszerű határidőn 
belül kell megtörténnie. Ésszerű határidőn belül feladottnak tekinti a Kiíró a kérelem postára adását 
akkor, ha a pályázati kiírás öt munkanapon belüli megküldése teljesíthető. A postai úton való 
kézbesítésnél nem Kiírónak felróható késedelem esetén Kiíró nem tehető felelőssé. 
A Pályázati kiírás ára: 50.000,- Ft +ÁFA 
A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró OTP és Kereskedelmi Bank 
Nyrt-nél vezetett 11732064-15338806-00000000 számú bankszámlájára, a „Buszközlekedés” 
megjelölés feltüntetéssel. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át a következő 
címen: 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkársága: 
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
 
3. Az ajánlattétel (a pályázat benyújtásának) határideje: 
 
2014. január 10. 
 
4. Az elbírálás módja és szempontjai: 
 
A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Pályázóval kerül sor szerződéskötésre. A pályázatokat a 
Kiíró Képviselő-testülete bírálja el.  
 
5. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 
 
2014. február 05. 
 
6. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 
 
2014. február 25. 
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7. A szolgáltatás megkezdésének határnapja:  
 
2014. március 1.  
 
8. A szerződés időtartama: 
 
A Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 2014. március 1. napjától, 2024. február 29. napjáig 
terjedő 10. évre köti. 
 
261/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Cinema Szeged Kft.-vel a Filmszínház működtetésére, jelen 
előterjesztés mellékletében lévő Közszolgáltatási Szerződést jóváhagyja, s felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 
 

Közszolgáltatási Szerződés 
 
 
mely létrejött  egyrészről 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata ( Kiskunhalas, Hősök tere 1.  adószám: 15724904-2-03, 
törzsszám: 724902) képviselője: Gyovai István polgármester,  
a továbbiakban (Önkormányzat), másrészről 
 
Cinema Szeged Kft (6729 Szeged, Gyálai út 48. adószám: 14645219-2-06 bankszámlaszám: 
12067008-00103991-00100006 cégjegyzékszám: 06 09 013588 képviselője: Kószó János - a 
továbbiakban (Üzemeltető) 
 
a továbbiakban Felek között az alább megjelölt helyen és időpontban, a következő feltételek 
mellett: 
 
Felek 2013. július 31-én Megállapodást kötöttek a Filmszínház Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 
7/H.sz. alatti ingatlan bérletéről (továbbiakban Bérleti Szerződés) , mely megállapodás alapján 
Üzemeltető 2013. augusztus 1. napjától 2018. július 31. napjáig a szerződésben meghatározott 
föltételekkel bérli az ingatlant. 
 
1. A Közszolgáltatási Szerződés tárgya a Bérleti Szerződés 12/a pontjában szereplő alábbi 

feltételek teljesítése: 
- a város intézményei, kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai, civil 

szervezetei részére évente minimum 40 alkalommal, a jelenlegi vetítési időn kívül, 
önköltséges elszámolás mellett használatot biztosít az ingatlanban,  

- az önkormányzat részére az állami ünnepek, a városi ünnepek színvonalas lebonyolítása 
céljából, szükség esetén vetítési időben is, önköltséges elszámolás mellett biztosítja a Városi 
Filmszínház valamennyi termét, 

- a városban működő köznevelési intézmények gyermekei részére intézményenként évente 
minimum 2 alkalommal ingyenes filmvetítést biztosít. 

- Évente legalább 10 alkalommal a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. által szervezendő 
színházi előadás helyszínéül biztosítja önköltséges elszámolás mellett, vetítési időben is. 

 
2. Vetítési időn kívüli idő: hétköznap 8-15 óráig terjedő időszak, munkaszüneti napon és 

ünnepnapon külön megállapodás szerinti időszak. 

3. Az önköltség a fűtés, világítás és a helyiségek igénybevételét tartalmazza. Az ezen felüli 
szolgáltatás biztosítása külön megállapodás alapján történik. 
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4. Az Üzemeltető jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül honlapján közzéteszi az 
ügyintézője nevét elérhetőségét és az igénybejelentésére használatos letölthető 
formanyomtatványt. 

5. Az 1. pontban felsorolt igénybevevők a Filmszínház használatának igényét írásban az 
igénybevételt megelőzően legalább 30 napon belül bejelentik az Üzemeltető helyi 
megbízottjának . 

6. Üzemeltető a bejelentést követő 5 munkanapon belül visszaigazolja az igénybevevő által 
igényelt időpontban, vagy az egyeztetett időpontban történő igénybevételi lehetőségét. 

7. A használat időtartamára Üzemeltető a Bérleti Szerződés 12/b. pontja szerinti önköltségen 
díjat jogosult felszámítani igénybevevők részére. 

8. A városban működő köznevelési intézmények a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó 
munkanapjáig jelenthetik be igényüket az ingyenes mozilátogatásra Üzemeltető 
megbízottjának. Az ingyenes filmvetítés hétfő-kedd-szerdai napokon 8-15 óráig vehető 
igénybe. Az ingyenes mozilátogatás időtartamára az önkoltség nem számítható fel. 

9. A Halas Média és Kultúra Nonprofit Kft. által szervezet előadássorozat időpontját a 
szervezők a sorozat első előadásának időpontját legalább hatvan napal megelőzően bejelentik 
az Üzemeltető helyi megbízottjának a honlapon közzétett igénybejelentésre használatos 
formanyomtatványon. 

10. Üzemeltető a 40 alkalmon felül, vetítési időn kívüli biztosíthatja az igénybevételt  az 
igénybevevők részére a 2-5 pontban meghatározottak szerint. 

11. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra 
a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a pertárgy érték függvényében a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

12. A szerződésre egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. 
évi IV. törvény (Ptk.) előírásai az irányadók. 

13. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 

Kiskunhalas, 2013. szeptember 26. 

 

 

….......................................................                                         ...…..................................... 
Kiskunhalas Város Önkormányzata                                                   Cinema Szeged Kft. 

Gyovai István polgármester                                                      Kószó János  ügyvezető 

 
262/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és 

Kollégiumban a gyermek és tanulói étkezetés tárgyában a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő jelen előterjesztés mellékleteként csatolt megállapodást, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata hatályon kívül helyezi a 170/2013. Kth. sz . határozatát  
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Megállapodás 
gyermekétkeztetés biztosítására 

 

amely létrejött egyrészről  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
képviseli: Gyovai István polgármester 
törzsszáma:724902 
adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 
bankszámlaszáma: 11732064-15338806-00000000 
statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 
(a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, KLIK kód: 028000 
székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.sz 
képviseli: Vágó Ferencné tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00331384-00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
(a továbbiakban: KLIK),  

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése 
alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) 
bekezdése szerint a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény) alapján átvett közoktatási 
intézmények tekintetében a konszolidációs törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja és 9. § (1) bekezdése 
szerinti feladat ellátására, c) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő 
szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: 
intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et 
jelölte ki. 

Felek megállapítják, hogy a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium 2013. március 31. 
napjáig a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (székhelye: 6000 Kecskemét, Deák 
Ferenc tér 3.) – továbbiakban: BKMIK - fenntartásában és működtetésében volt, a KLIK 2013. 
április 1. napjától vette át a feladatokat.  

A BKMIK fenntartásában lévő köznevelési intézmények átadás-átvételéről a vagyonkezelői jog 
átadásáról a BKMIK és a KLIK 2013. március 25. napján megállapodást kötött, melyben 
meghatározták a KLIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyon körét.  

Felek rögzítik, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 151. § (1) bekezdése szerint: „A gyermekétkeztetés szabályait kell 
alkalmazni d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett 
externátusi ellátásban, e) az általános iskolai, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem 
rendelkezik – középfokú iskolai menzai ellátás keretében nyújtott étkeztetésre.” 
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A Gyvt. 151. § (2) bekezdése alapján „Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a 
nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a települési önkormányzat 
az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású 
intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai 
tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.  

Fentiek alapján az Önkormányzat a közigazgatási területén működő, a 2013. március 31. napjáig a 
BKMIK, majd 2013. április 1. napjától a KLIK fenntartásában és működtetésében lévő 
Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégiumban  ellátott tanulók Gyvt. 151. (2) bekezdésében 
meghatározott étkeztetését köteles biztosítani.  

Az Önkormányzat jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit az általa fenntartott  Kiskunhalas 
Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet (6400 Kiskunhalas 
Hősök tere 1.sz.) - továbbiakban KIGSZ – útján teljesíti 

14. A megállapodás tárgya a KLIK fenntartásában és vagyonkezelésébe kerülő Kiskunhalasi 
Konduktív Óvoda és Kollégium ellátott tanulók étkeztetésében való együttműködés. 
 

15. Jelen megállapodás 2013. április 1. napjától határozatlan időre jön létre. 
 

16.  Felek megállapítják, hogy a gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató a Csipke Hotel Kft. 
(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér n16.sz..), továbbiakban: Szolgáltató. Az Önkormányzat  
vállalja, hogy az étkeztetési szolgáltatást biztosító szolgáltatóval kötött szerződést köt a KIGSZ 
- útján 2013. szeptember 1-jei hatállyal  és e szerződés alapján fizeti a gyermekétkeztetés reá 
eső, a 4. pontban részletezett  költségeit.  
A KLIK  vállalja, hogy az étkeztetési szolgáltatást biztosító szolgáltatóval  2013. szeptember 1-
jei hatállyal szerződést köt, és e szerződés alapján fizeti a gyermekétkeztetés reá eső a 4. 
pontban részletezett  költségeit.  
 

17. Az Önkormányzat a gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosításának keretében a Gyvt.  
151.§. (2)  bekezdésének értelmében „ .. a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési 
napokon illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további 
étkezést..”  köteles biztosítani. Erre való tekintettel Felek megegyeznek abban hogy a 
Szolgáltató az ebédet, a tízórait, valamint az uzsonnát az Önkormányzat által fenntartott 
KIGSZ-nek számlázza le, a reggelit és a vacsorát pedig a KLIK részére. A Szolgáltató ehhez az 
előzetes egyeztetés során egyetértését adta. 

 
18. A  KLIK vállalja, hogy az általa fenntartott Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium 

útján biztosítja az alábbi feladatok ellátását:  

5.1. A tanulói étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése. 

5.2.Az étkezési igények leadása-lemondása a szolgáltató felé, kapcsolattartás a szolgáltatóval 
és az Önkormányzat által fenntartott KIGSZ-el, mint lebonyolítóval, valamint a KLIK-kel 

5.3. Az étkezéssel kapcsolatos adatszolgáltatás a KIGSZ és a KLIK felé. 
 

19. A térítési díj beszedése az Intézmény feladata. A feladattal járó üzemeltetési költségek 
megfizetése a KLIK kötelezettsége.  
 

20. Az Intézmény vállalja az étkezések lebonyolítását az intézményi konyhában és ebédlőben. 
 
21. Felek megállapodnak abban, hogy a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete szerinti gyermekétkeztetési támogatás 
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Intézményre leigényelt 2013. április 1-től felhasználás szerinti elszámolt összegének 40%-át az 
elszámolást követően 15 napon belül a KLIK által kiállított számla alapján átutalja a KLIK 
számlájára 
 

22. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a megállapodással összefüggő teendők egyeztetésére 
kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: 
 
Önkormányzat részéről: Molnár Nándor Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője. Tel.: 77/523-155.  
 

KLIK részéről: Csúzdi Zoltán  működtetési referens (igazgatóhelyettes). Tel.:  0670-381-8814 

 

A Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium részéről: Kató Ilona intézményvezető. Tel.:  
0677-422-577 

A  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet 
részéről: Csendes Ildikó igazgató. Tel.: 0670/450-3388 

23. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a 
Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a pertárgy érték függvényében a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

24. A szerződésre egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi 
IV. törvény (Ptk.) előírásai az irányadók. 

25. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

Kelt: Kiskunhalas, 2013.  

 .........................................................................  
Kiskunhalas Város Önkormányzata 

képviseletében 
Gyovai István 
polgármester 

 ........................................................................  
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

képviseletében 
Vágó Ferencné 

tankerületi igazgató 
 
ellenjegyzem: 
 
 .........................................................................  

Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 
 
 
 

 

 
ellenjegyzem: 
 
 ........................................................................  
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 
 

 
263/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Bay Miklós és Dr. Bay Éva által 
adományozandó gyűjteményre vonatkozó jelen előterjesztés mellékleteként szereplő „ 
Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodást és mellékleteit. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás. aláírására, melynek feltétele az MNV Zrt., mint az 
állami tulajdon tulajdonosi jogkör gyakorlójának,  hozzájáruló nyilatkozata. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésben foglalt kötelezettségek 
megvalósítására, a megvalósításhoz szükséges Képviselő-testületi döntések előkészítésére, 
előterjesztésére. 

ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖZÉRDEKŰ CÉLRA 
 

 
amely az itt leírt Felek között, alábbi feltételek mellett, alulírott helyen és időben jött létre.  

Adományozók: Dr. Bay Miklós (személyes adatok) 
   Dr. Bay Éva (személyes adatok)  
(a továbbiakban Adományozók) 
 
Kedvezményezett:  
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
képviseli: Gyovai István polgármester 
törzsszáma:724902 
adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 
statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 
(a továbbiakban: Kedvezményezett) 

 

PREAMBULUM 
 
Szerződő  felek a jogi feltételek rögzítése előtt az alábbi tényeket rögzítik: 

Adományozók – elismerve Kiskunhalas Város Önkormányzatának és az általa fenntartott Thorma 
János Múzeumnak az eredményét és törekvését Thorma János festőművész művészi hagyatékának 
ápolásában – a tulajdonukban álló képzőművészeti alkotások közül, a jelen szerződés 
nélkülözhetetlen 1. sz. mellékletét képező jegyzék szerinti festményeket és szobrokat – az 
alábbiakban rögzített, jövőbeli feltételek teljesítése esetén a kedvezményezettnek adományozzák.  
Kedvezményzett köszönettel fogadja és elismerését fejezi ki Adományozóknak a magyar kultúra, 
ezen belül is Thorma János emlékének és művészeti hagyatékának ápolásában kifejtett eddigi 
erőfeszítéseit, eredményeit és kifejezi azon szándékát, hogy jelen szerződéssel is ennek emléket 
kíván állítani, azt megőrizni és folytatni kívánja.  

Kedvezményezett a Thorma János Múzeum szükséges és az adományozókkal egyeztetett 
bővítésével és átalakításával, méltó körülményeket teremt az adományozás tárgyát képező 
alkotások kiállításához.  

Szerződő felek a fenti feltételek kölcsönös rögzítése esetén kötelezik magukat arra, hogy: 

 a.) A kedvezményezett a Thorma János Múzeum bővítését, átalakítását a 2.sz.  melléklet 
szerint saját költségein elvégzi, a 3.sz. mellékletben foglaltak  megvalósításának költségeit 
 biztosítja. 
 

b.) Az adományozók az a.) pontban leírtak megteremtése esetén az 1.sz. mellékletben 
felsorolt alkotások átadására kötelezik magukat.  

 
 

26. Az adományozók 
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1. Jelen szerződésben és a 2. sz. mellékletben részletezett múzeum bővítés 
kedvezményezett által történt teljesítése esetén a műtárgyakat 30 napon belül a 
megajándékozottnak rendelkezésére bocsátják, örökre korlátozott és 
elidegeníthetetlenségi korlátoltan tulajdonába adják.  

 
2. Az adományozók kijelentik, hogy az adományozás tárgyai felett korlátozástól mentesen 

rendelkeznek, azokat per-, teher és bármely igény nem terheli, ezért szavatosságot 
vállalnak. 

 
3. Amennyiben az itt leírt bővítés 2016. december 31-éig nem készül el, az adományozók 

jogosultak erre vonatkozó szándékuktól elállni.  
 
 

4. Amennyiben a Múzeum bővítése ezen szerződés feltételei szerint megvalósul és 
adományozók a műalkotásokat mégsem adják át, a beruházási költség 80%-át kötelesek 
megtéríteni a kedvezményezettnek.  

 
 

2. A kedvezményezett 
 

2.1. Az adományt köszönettel elfogadja és kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés és a rá 
kötelező jogszabályok keretei között tartja a tulajdonában.  

 
2.2. Legkésőbb 2016. év december 31. napjáig a 2. sz. mellékletben részletezett, az 

adományozók által jóváhagyott kiállítási felületet az új épületszárny építésével megteremti 
és a 3. sz. mellékletben rögzített egyéb feltételeket is biztosítja.  
Kedvezményezett a 2.sz. melléklettel azonos műszaki tartalommal az új épületszárnyat a 
Múzeum melletti Kiskunhalas, Köztársaság u. 4.sz. alatti 4651 helyrajzi számú ingatlanon 
is kialakíthatja. Kedvezményezett kijelenti, hogy a Kiskunhalas, Köztársaság u. 4.sz. alatti 
(hrsz: 4651) ingatlan felett korlátozástól mentesen rendelkezik. 

 
2.3. Kedvezményezett az adományozott 1.sz. mellékletben felsorolt alkotások Thorma János 

Múzeumban történő kiállításakor feltünteti a „Bay-gyűjtemény” megnevezést. 
 
2.4. A bővítések elkészítése és az egyéb feltételek megteremtése során folyamatosan biztosítja 

az adományozók részére a kontroll lehetőségét és az észrevételeik vizsgálatát, az 
előzetesen elfogadott feltételek körén belül.  

 
2.5. Tudomásul veszi, hogy az adományozott alkotásokat köteles megfelelően őrizni, állagát 

biztosítani, a járulékos feltételeket megteremteni és folyamatosan működtetni.  
 
2.6. Tudomásul veszi, hogy az adományozás tárgyát nem idegenítheti el, sem adásvétel, sem 

csere, sem ajándékozás jogcímén.  
 

3. Általános rendelkezések 
 

3.1. Szerződő felek az adomány értékét 400.000.000 Ft, azaz négyszáz millió forintban jelölik 
meg.  

 
3.2. A szerződő felek a kedvezményezett által végzett beruházások értékét               

230.000.000 Ft, azaz kettőszázharminc millió forint összegben jelölik meg.  
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3.3. A felek egybehangzóan rögzítik, hogy az illtékekről szóló többször módosított 1990. évi 
XCIII. tv. 17. §. (1) bek. a.) pontja alapján ezen jogügylet mentes az ajándékozási illeték 
alól, a kedvezményezettet egyébként is személyes illetékmentesség illeti.  

 
3.4. Jelen szerződés minden költsége a kedvezményezettet terheli.  
 
3.5. A felek rögzítik, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ajándékozásról szóló 

XLVII. Fejezetében leírtakat tekintik magukra kötelezőnek.  
A Ptk. XLVII Fejezetében leirtakat, valamint a Ptk.593-596.§.-ait kötelezettség vállalás 
közérdekü célra) tekintik magukra kötelezőnek, ez utóbbi kikötés különösen a 
kötelezettség vállalás határozatlan idöre való redszeres szolgáltatásra irányul, függetlenül 
az ajándékozók esetleges halálától. Ha a preambulumban, szerződésben és a 
mellékletekben foglalt feltételeknek a kedvezményezett nem tesz maradéktalanul eleget 
akkor előzetes felszólítás és egyeztetés eredménytelensége esetén az ajándékozók illetőleg 
örökösei az ajándékot vagy annak helyébe lépett értéket visszakövetelhetik (Ptk 596.§.(.2) 
bekezdés.) 

3.6. A szerzödésben foglalt vállalások teljesítését jogosult és köteles a mindenkori 
polgármester, és muzeum igazgató valamint a Bay család részéről egy felhatalmazott (jelen 
pillanatban Dr. Bay Miklós) követni, ellenőrizni. 

 
 
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, egyező értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  
 
 
Kiskunhalas, 2013. 
 
 
Mellékletek: 
 
1. A műtárgyak felsorolása, leírása. 
2. A Múzeum bővítésének tervvázlata. 
3. Az adományok gondozásával kapcsolatos feltételek. 
 
 
 
…………………………     …....................................... 
 Dr Bay Miklós      Dr. Bay Éva 
  adományozó       adományozó 

 
 
 

    …………………………. 
   Kiskunhalas Város Önkormányzata  
    Gyovai István  
    polgármester  
 
 
1.sz. melléklet. 

 
Az adományozott alkotások listája 

Festmények: 
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Thorma János:  
3. Klastromréten (o.fa. 38,3x47 
4. Kendősleány (o.v. 60x44) 
5. Női portré bazsarózsákkal (o.v.68x56) 
6. Fürdés után (o.v. 81x101) 
7. Nagybányai táj (o.v. 52x63) 
8. Olvasó nő (o.v. 60x47) 
9. Diana és Zeus (o,kar. 55,5x68) 
10. Húsvéti jelenet (o.fa. 41x45) 
11. Akt (o.v. 75x100) 
12. Festőnő kísérővel (o.v. 74x60) 
13. Tavasz 2 (o.v. 74x100) 
14. Hazatérő (o.v. 95,5x80) 
15. Tavasz (o.v. 75x59) 
16. Hegedülő cigánypár (o.v. 100x120) 
17. Virágzó almafa (o.v. 56x67) 
18. Fürdőzők (o.v. 120X130) 
19. Vadász a fernezelyi völgyben (o.v. 49X68) 
20. Tavaszi szántás (o.v. 100X120) 
21. A napraforgós csendélet 

 
Hollóssy Simon: 

1. Apostol (o.v. 59X79) 
 
Ferenczy Károly: 

1. Borús táj fürdő férfival (o.v. 72X87) 
2. Piéta (o.v. 87X115) 
3. Női akt zöld háttérrel (o.v. 119X140,2) 

 
Grünwald Béla: 

1. Cigány lányok a Zazar partján (o.v. 60X80,5) 
2. Téli táj (o.v. 80X103) 

 
Réti István: 

1. Tisztáson  
2. Ősz a völgyben (o.v. 103X96) 

 
Balla Béla: 

1. Parasztudvar 
 
Bernáth Aurél: 

1. A nagybányai piactér (o.v. 50X54) 
 
Boromissza Tibor: 

1. Szénavásár Nagybányán ((o.v. 50,2x70,5) 
 
Börtsök Samu: 

1. Kereszthegy télen (o.v. 72X92) 
 
Göllner Elemér: 

1. Mezőn (o.v. 55,5x70,5) 
 
Jándi Dávid: 
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1. Táj házakkal (o.v. 52X64) 
 
Klein József: 

1. Forrásnál 
 
Kádár Géza: 

1. Nagybánya (o.v. 68X76,5) 
2. Téli boglyák 

 
Kmetty János: 

1. A nagybányai református templom (o.v. 38X46) 
 
Krizsán János: 

1. Virágzó gesztenyefák 
 
Mikola András: 

1. Virághegy (o.v. 42,5x53) 
 
Mund Hugó: 

1. Nagybányai főtér (o.v. 62X69,5) 
2. Lápos partja (o.v. 54X67) 

 
Nagy Oszkár: 

1. Nagypénzverő utca (o.fa 70x100) 
2. Tél Nagybányán (o.v. 55,5x71,5) 

 
Popp Aurel: 

1. A nagy fa (o.papír 80x60) 
 
Pászk-Pascu Jenő: 

1. Erdő belseje o.v. 70x101) 
 
Perrot Csaba: 

1. Ruhateregetők (o.v. 111x121) 
 
Pittner Olivér: 

1. Munkások o.fa 90x70) 
2. Bányászházak 

 
Réthy Károly: 

1. Séta verőfényben (o.v. 60X75,5) 
 
 
Szolnay Sándor: 

1. Csendélet (o.fa 65x60) 
 
Szőnyi István: 

1. Napsütötte udvar (o.v. 68X55,5) 
 
Zs. Nagy Imre: 

1. Dombos táj (o.v. 61X65) 
 
Ziffer Sándor: 
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1. Veresvíz télen (o.v. 95X130) 
2. Nyár a libamezőn (o.v. 98,5x65,5) 
3. Lányok a nagybányai réten (o.v. 54X74) 
4. A nagybányai régi híd (o.v. 50X60) 

 
Boldizsár István: 

1. Almaszedők 
 
Csikós Antónia.: 

1. Téli Nagybánya 
 
Orbán  Dezső.: 

1. A Lápos völgye 
 
Pirk János.: 

1. Virágok a kertben 
 
 
Szobrok: 
Szervátiusz Jenő: 

1. Nő gyerekkel, bagollyal (fa, 88 cm.) 
2. Akt 
3. Pártás fej 
4. Székely madonna 

 
Vida Géza: 

1. A favágó (fa, 105 cm.) 
 
Ferenczy Béni: 

1. Evolutio (fejlődés) (fa, 89 cm.) 
2. Futó nő (bronz, 47 cm.) 
3. Odaliszk (bronz, 17 cm.) 
4. Kuporgó 

 
 
 
 
Kiskunhalas, 2013... 
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2. sz. melléklet 
Kiskunhalas, 2013.  
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2.sz. melléklet 
3. Kiskunhalas, 2013.  
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2. sz. melléklet 
Kiskunhalas, 2013. 
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2.sz. melléklet 
Kiskunhalas, 2013.  
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2.sz. melléklet 
Kiskunhalas, 2013.  
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2.sz. melléklet 
Kiskunhalas, 2013.  
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3.sz. mellékelet 
 

Bay-gyűjtemény és új Thorma János állandó kiállítás hasznosítási terve 
 

1. A Bay-gyűjtemény és az új Thorma János állandó kiállítás hasznosítása a hagyományos 
múzeumi-szakmai módon történik: megnyitó, tárlatvezetés, múzeumi foglalkozások, vetélkedők, 
előadások, kiadványok (Bay-gyűjtemény album video film, Thorma kiállítás katalógus füzet, 
Thorma és nagybányai művészek színező, kiállítás ismertető leporello, képeslap reprodukciók, stb.). 
A Bay-gyűjteményről készülő album elkészítésére Kedvezményezett felkéri Büki Barbara és 
Kovács Zita művészettörténészeket. A készítendő album főbb paraméterei: kb 300 oldal összes 
lapszám, és kb. 200 kép, melyből Adományozók 250 példányt térítésmentesen megkapnak. 
 
2. Kedvezményezett a Múzeum költségvetésében biztosítja minden évben időszaki kiállítások 
megvalósítását, (a múzeum időszaki kiállító termében, a jelenlegi Thorma Galériában) nagybányai 
és kiskunhalasi, kiskunsági művészekhez kapcsolódóan, festészetük kutatása, bemutatása, 
népszerűsítése céljából: 
 
2/1. Kedvezményezett a Múzeum költségvetésében biztosítja Thorma János és pályatársai, 
tanítványai (Pl.: Boromissza Tibor, Börtsök Samu, Ciupe Aurel, Dömötör Gizella, Ferenczy Károly, 
Ferenczy Valér, Glatz Oszkár, Herrer Cézár, Hollósy Simon, Iványi Grünwald Béla, Kádár Géza, 
Klein József, Kmetty János, Krizsán János, Mikola András, Mund Hugó, Perlrott Csaba Vilmos, 
Réti István, Szőnyi István, Ziffer Sándor, stb. illetve Bitay Árpád, Boldizsár István, Bornemissza 
Géza, Égly Sári, Farkas Eszter, Göllner Elemér, Gráber Margit, Husovszky János, Jándi Dávid, Kiss 
Margit - Thorma Jánosné, Modok Mária, Mohy Sándor, Réthy Károly, Shakirov Sebestyén, 
Szolnay Sándor, Teleki Ralph, stb.) kiállítás megvalósítását. Évente változó tematikával, egy 
kiválasztott személyről. Három-négy hónapig nyitva tartva. 
 
2/2. Kedvezményezett a Múzeum költségvetésében biztosítja Kiskunhalas és a Kiskunság régi 
művészeiről kiállítás megvalósítását. (Berki Viola, Bodor Miklós, Dékáni Árpád, Diószegi Balázs, 
Nagy Kálmán, stb.) Évente egy kiválasztott személyről három-négy hónapig nyitva tartva. 
 
2/3. Kedvezményezett a Múzeum költségvetésében biztosítja, Kiskunhalas és a Kiskunság mai 
művészeiről, vagy más kiskunhalasi tematikával rendelkezői dőszaki kiállítás megvalósítását. 
Évente változó tematikával, vagy egy kiválasztott személyről, három-négy hónapig nyitva tartva. 
 
3. A Thorma János Múzeum a tevékenységét bővíti rendszeres koncert és irodalmi rendezvényekkel 
az új Thorma Galériában kb. 100 fő befogadásával. Biztosítja e terem felhasználását reprezentatív 
eseményekre (Pl.: esküvő, konferencia, fogadás, stb.). 
 
4. E mellékletben rögzített kiállítások és muzeológusi szakmai tevékenységre a Thorma János 
Múzeum megbízást ad megfelelő végzettségű művészettörtésznek 
 
5. Kedvezményezett a Múzeum költségvetésében biztosítja a képzőművészeti gyűjtemény 
biztonságos védelmét, látogathatóságát a múzeumi nyitvatartási időben. (elektronikai, mechanika 
védelmi rendszer kiépítése, megfelelő számú teremfelügyelő biztosítása) 
6. E mellékletben vállalt kötelezettségeket Kedvezményezett az új múzeumi épületrész 
elkészültével és az 1.sz. mellékletben meghatározott alkotások tulajdonba vételétől kezdődően 
köteles teljesíteni. 
 
Kiskunhalas, 2013.  
 
264/2013. Kth. 
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1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
engedélyezett létszámkereteit az alábbiak szerint határozza meg 2013. november 1-jei hatállyal. 
 

INTÉZMÉNY 2013. 11.01 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 43 

Pedagógus státusz 24,5 

Nevelő-oktató munkát segítők 16,5 

Technikai dolgozók 2 

Százszorszép Óvodák 32 

Pedagógus státusz 18 

Nevelő-oktató munkát segítők 12,5 

Technikai dolgozók 1,5 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 67 

Pedagógus státusz 38 

Nevelő-oktató munkát segítők 24,5 

Technikai dolgozók 4,5 

Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete 

121 

Védőnői hálózat 19,25 

Gazdaság iroda 13 

Konyha 24 

Mosoda 2 

Sportiroda 1 

Technikai dolgozók 61,75 

Bernáth Lajos Kollégium 
Bibó István Gimnázium 
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 
Felsővárosi Általános Iskola 
Kertvárosi Általános Iskola 
Kiskunhalasi Általános Iskola Előkészítő 
Szakiskola és nevelési Tanácsadó 
Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  

7,5 
16 
6,5 
13 

9,75 
6 
 

3 

Martonosi Pál Városi Könyvtár 13 

Szakalkalmazott 13 

Thorma János Múzeum 7,75 

Szakalkalmazott 5,75 

Technikai 2 

Városi Bölcsőde 17 

Szakalkalmazott 13 

Technikai 4 
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MINDÖSSZESEN 300,75 
 
 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 229/2013. Kth.sz. határozatát 2013. október 31-ei 
nappal hatályon kívül helyezi. 
 
265/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott köznevelési 
intézményekben 2013, szeptember 1-jei hatállyal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 8.sz. melléklete szerint megállapított pótlékokat az alábbiak szerint finanszírozza: 
 

Pótlék megnevezése Pótlék mértéke az illetményalap 
százalékában 

Pótlék mértéke (Ft/hó) 

Intézményvezetői 40% 61.858 Ft. 

Intézményvezető- helyettes 30% 46.393 Ft. 

Tagintézmény vezető 20% 30.929 Ft. 

Munkaközösség-vezető 5% 7.732 Ft. 

 
266/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§. 
(3)-(4) bekezdése alapján létrehozandó intézményi tanácsba az önkormányzat területén működő 
iskolákba az alábbi személyeket delegálja: 
 
Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolába: Fülöp Róbert alpolgármester 
Kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumba: Jekő Attila képviselő 
Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskolába: Halász Balázs képviselő 
Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskolába: Váradi Krisztián képviselő 
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolába: Nagy Róbert képviselő 
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolájába: Jerémiás Béláné képviselő 
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskolába: Dr. Skribanek Zoltán képviselő 
Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvodába: Pajor Kálmán képviselő 
Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumába: Máté Lajos képviselő 
Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumába: Hunyadi Péter 
képviselő 
 
267/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete vissza nem térítendő támogatásban részesíti- 
1. Sóstó Fürdő Idegenforgalmi Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 28.) 

- minőségi szolgáltatás fejlesztése címen - 61.750,- Ft bruttó összegben 
2. Gazsó Béláné – Betti Motel (6400 Kiskunhalas, Brázay K. u. 4.) 

- meglévő infrastruktúra felújítása címen – 145.800,- Ft bruttó összegben 
3. Halasthermál Kft. (6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.) 

- meglévő infrastruktúra bővítése, felújítása -    412.750,- Ft bruttó összegben 
- új szolgáltatás bevezetése címen – 1.625.600,- Ft bruttó összegben 

-egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.  
 
268/2013. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete egyetért a foglalkoztatás bővítés és 

beruházás ösztönző támogatására létrehozandó pályázati rendszer elképzeléssel. A rendszer 
kidolgozására felkéri a Hivatalt, a témában készüljön előterjesztés, melynek benyújtására a 
határidő a következő – 2014-es – költségvetés tárgyalása, vagyis várhatóan a 2014. februári 
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rendes testületi ülésre.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a rendezési 
terv ipari parkra vonatkozó módosítását készítse elő, kérjen részletes ajánlatot, ütemezést, és a 
következő rendes testületi ülésre terjessze be a módosítási eljárást megalapozó fejlesztési 
döntést.  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felkéri a Városgazda Zrt. vezetőjét, 
hogy mint az ipari park vagyonkezelője, keressen olyan szakmai befektetőket, irányítókat, 
akiknek a menedzselésében a terület értékesítési volumen, növekedése várható. Határidő: 
2013.12.31. Amennyiben nem találnak megfelelő partnert, a munkacsoport a meglévő koncepció 
felülvizsgálatával előterjesztést készít a 2014. első rendes testületi ülésére. 
 

269/2013. Kth. 
1. A Képviselő-testület támogatja, ezen felül a tulajdonában álló műtárgyak esetében tulajdonosként 
hozzájárul, hogy a kiskunhalasi járás és az észak-bácskai körzet kulturális értékeinek felmérését és 
bemutatását célzó projekt keretében az alábbi épületeken, szobrokon és emlékműveken 30×42 
illetve 10×12 cm méretű információs tábla kerüljön elhelyezésre. 
 

27. Felsővárosi Általános Iskola 
28. Baptista Templom és Hitéleti Központ 
29. Régi református iskola 
30. Kolozsváry - ház, ma Thorma János Múzeum 
31. Takarékpénztár székház, ma bíróság – ügyészség 
32. Úri kaszinó, ma művelődési ház 
33. Szilády Áron Református Gimnázium 
34. Régi református temető és sírkőkert 
35. Csipkeház 
36. Szent József Katolikus Általános Iskola 
37. Árpád kori falu emlékműve 
38. Kőkereszt feszület 
39. Szabadság emlékmű, Magyar hírnök szobor. A dicsőségre és a tragédiákra emlékeztető 

vitorlák 
40. Halasi Vénusz szobor 
41. Szégyenkő 
42. Hősök szobra, I. világháborús emlékmű 
43. Szilády Áron mellszobor 
44. II. világháborús emlékmű 
45. Országzászló emlékmű 
46. 56-os emlékoszlop 
47. Batthyány Lajos és aradi vértanúk emlékműve 
48. Hild emlékoszlop 
49. Thorma János mellszobor 
50. Búsuló kuruc szobor 
51. Női lovas szobor 
52. Csipkevarró szobor 
53. Madaras lány 
54. Köteles Kálvária 
55. Temetői kereszt 

 
2. A Thorma János Múzeum igazgatója a Városi Főépítésszel közösen dolgozza ki a kulturális út 
fejlesztésének irányát további emlékhelyek, nevezetességek bevonásával. Javaslatukat hat hónapon 
belül terjesszék a képviselő-testület elé.  
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270/2013. Kth. 
A Képviselő-testület az értékesítésre kijelölt Kiskunhalas 3654/B/1 hrsz, természetben az Ady Endre 
u. 7. alatti ingatlan Sáriné Császár Anna, Kiskunhalas, Ady Endre u. 7. fsz. 1. alatti vevő által 
fizetendő vételárának részletekben történő megfizetéséhez hozzájárul oly módon, hogy vevő a 
vételár 460.000.-Ft-os részletét a szerződés aláírásával egyidejűleg, a vételár fennmaradó részét 12 
hónapon át egyenletesen, havi 37.500.-Ft-os részletekben köteles megfizetni. A Képviselő-testület az 
ingatlant tulajdonjog-fenntartással értékesíti, vevő tulajdonjoga a vételár teljes megfizetéséről 
kiadott igazolást követően jegyezhető be.  
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy vevő a vételár teljes kiegyenlítését megelőzően is az épületen 
felújítási munkákat végezzen. Az elvégzett munkákat az adásvétel meghiúsulása esetén sem fizeti 
meg az Önkormányzat. 
 
271/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló szeptember havi beszámolót.  
 
272/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az Önkormányzati vagyon 
kezelésével megbízott Városgazda Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 1. 
szám alatti üzlethelyiségre a Széchényi Programiroda Nonprofit Kft-vel bérleti szerződést kössön. A 
bérleti szerződés ingyenesen a Széchényi Programiroda Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsájtja az 
ingatlant, a rezsi tekintetében a Széchényi Programiroda Nonprofit Kft. költségviselő. Az 
Önkormányzat hasonló paraméterekkel rendelkező ingatlanra történő csere lehetőségét fenntartja.  
 
273/2013. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mindenkori költségvetésében biztosított 
interpellációs keret felosztásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Általános szabályok: 
 
Az interpellációs keret felhasználásának lehetősége az önkormányzati képviselők között egyenlő arányban 
kerül felosztásra. A képviselők a felosztott összeg rájuk eső részével rendelkeznek a  képviselői 
interpellációjuk megvalósítására. A képviselő a rá eső részről írásos nyilatkozatban részben vagy egészben 
lemondhat a képviselőtársával/képviselőtársaival végzendő közös cél javára. 
 
Eljárásrend: 

1. Képviselő interpellációjának benyújtása. 
2. A benyújtást követő Képviselő-testületi ülésen a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

feladattal érintett ügyintézője választ ad az interpellációra. Amennyiben a képviselői kérésre 
a költségvetésben nincs fedezet, az ügyintéző legalább kettő ajánlatot kér annak 
végrehajtására, ami a válasszal egyidejűleg kerül a képviselő elé. 

3. A Képviselő a Képviselő-testületi ülésen dönt, hogy az árajánlatok alapján kívánja-e az 
interpellációs kerete terhére az adott kérést megvalósítani. 

4. Az ügyintéző értesíti a Képviselőt a végrehajtásról.  
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4)bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 



 

36 
 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában maghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és 
Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelete 3. melléklete az 1. melléklet szerint 
módosul. 
 
 

2.§ 

 

 

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

 
Kiskunhalas 2013. szeptember 26. 
 
                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  
                            Polgármester                                                                         Jegyző  
 

 

   1. melléklet a 17/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez 
 
Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 
2.”Pénzügyi , Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság feladatai” pontjában a „ Dönt az 
önkormányzat költségvetésében meghatározott összegű interpellációs keret felhasználásáról” szövegrész. 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó 
helyi szabályairól 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai 
Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 
kikérésével a következőket rendeli: 
 

1. § 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény 
szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) e 
rendelet szabályait kell alkalmazni. 
 

2. § 
 



 

37 
 

(1)A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 35.§ (1) bekezdésében foglalt 
hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek 
teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: 
a) az eredeti állapot helyreállítását, 
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását, 
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos 
lényeges információkról, 
e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, továbbá 
f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a 
harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is. 
(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes 
közterület-használati szerződés van hatályban, a közterület-használat jóváhagyását meg kell 
tagadni. 

3. § 
 
A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 
események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 
10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás 
akadályozva volt.  
 

4. § 
 
(1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik az Mktv. 3. mellékletében foglalt legmagasabb 
díjtételek mindenkori mértékével. A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak 
egy összegben, az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg. 
(2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben 
mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. A közérdekű célt a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztálya igazolja a közterület-
használatra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően. Közérdekű célnak minősül különösen, ha a 
film fogatásának célja Kiskunhalas történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, 
gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési 
kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti 
környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása, továbbá oktatási, tudományos vagy 
ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás. 

 
(3) A rendelet alkalmazásában, filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt területnek számít: 
Hősök tere, Bethlen Gábor tér. 
 
(4) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem 
haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás 
céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 40%-át. 
 

5. § 
 

A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi 
hatásköröket a polgármester gyakorolja. 
 

6. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Kiskunhalas 2013. szeptember 26. 
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                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  
                            Polgármester                                                                         Jegyző  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában foglalt 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 7. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

I. 

Alapelvek, a rendelet hatálya 
 

1.§ 
 
(1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatás 
közcél. 
 
(2) Kiskunhalas Város minden polgárának és közösségének joga, hogy 
a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti 
önismerete formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök útján –ezen értékek védelmével 
kapcsolatos ismereteket megszerezze 
b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési színtér és a kiegészítő feladatként 
közművelődési feladatot is ellátó önkormányzati intézmények által nyújtott, valamint  közművelődési 
megállapodásban szereplő szolgáltatásokat. 
c) gyarapítsa műveltségét, készségét, a közössége, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az 
önkormányzat közművelődési partnereitől tartalmi segítséget kapjon. 
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés, e jogok minden személyt megilletnek, nem, kor, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül. 
 

2.§. 

E rendelet hatálya kiterjed: 

Mindazon Kiskunhalas város önkormányzatának közigazgatási területén működő közművelődési 
intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdasági 
társaságokra, magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel az Önkormányzat a város 
közművelődését gazdagító tevékenységre szolgáltatások végzésére, feladatok ellátására 
közművelődési megállapodást köt. 
 

II. 
 

Az önkormányzat kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos céljai, feladatai 
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3.§. 
 
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a közművelődési feladatellátással kapcsolatos céljai: 
 a) a város kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése, 
 b) a kulturális hagyományok ápolása, 
 c) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, 
 d) a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése. 

e) a nemzetiségek kulturális hagyományainak feltárása, hagyományainak gondozása, ápolása 
 
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a közművelődéssel kapcsolatos feladatait az alábbiak 
szerint határozza meg:  
 
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt 
javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetése, a helyi 
művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés és befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának ápolása, 
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének segítése, 
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése, 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
- a városban működő civil szervezetek, egyesületek, alkotó közösségek, művészeti csoportok 
tevékenységének segítése, támogatása, 
- a gyermekek és az ifjúság szabadidős tevékenységének eltöltését célzó programok, 
kezdeményezések támogatása segítése, 
- a régóta kiemelkedő értékeket produkáló kiskunhalasi zene-, tánc-, képző-, és egyéb művészeti és 
tudományos kultúra népszerűsítése, 
- kistérségi, városi turisztikai információk széleskörű közreadása, 
- a hátrányos helyzetű rétegek - fogyatékosok, hajléktalanok, szenvedélybetegek, - művelődési 
lehetőségeinek segítése, 
- ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás biztosítása, 
- környezeti, valamint a város esztétikai kultúra fejlesztése. 
 

III. 
 

Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának módja, formái 
 

4.§. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a közművelődéssel kapcsolatos feladatait 
- az önkormányzat által létrehozott Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal közművelődési megállapodások megkötésével, 
- Csillagászati Obszervatórium működtetését szolgáltatói szerződés keretében. 
- A Filmszínház üzemeltetését a Cinema Szeged Kft-vel kötött szerződésekkel 
látja el.” 

5.§. 
 
A közművelődési megállapodás megkötésének feltételei: 
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 A közművelődési feladatot ellátni kívánó fél alaptevékenysége közművelődési, kulturális 
tevékenység és munkatársai, alkalmazottai között közművelődési szakember, vagy a feladat 
végrehajtását biztosító felsőfokú végzettségű szakember van. 
 

6.§. 
 
Azok a szervezetek, amelyek közművelődési megállapodást kívánnak kötni az önkormányzattal, a 
tárgyévet megelőző év december 15-ig kezdeményezhetik a megállapodás megkötését. A 
közművelődési megállapodás megkötéséről a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg a 
Képviselő-testület dönt. 
 

7.§. 
 

„Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátása céljából 
fenntartott Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt  Felelősségű Társaság konkrét feladatait, 
azok minimális mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
a) Szolgáltatás a civil szervezetek felé: információs kiadványok szerkesztése és kiadása, a sajtó- és 
hírszolgálati tevékenység ellátása valamennyi média részére, együttműködés egyesületekkel, 
alapítványokkal és egyéb közösségekkel, közösségi, információs, szabadidős szolgáltatások és 
tanácsadások kialakítása és segítése vonatkozásában. A Végh-kúria üzemeltetése civil szervezetek, 
egyesületek és alapítványok számára. Programjaik, tevékenységük egész éves működésének 
biztosítása.  
 
b) Programszervezés: színházi rendezvények és sorozatok, kamara-kiállítások, koncertek és 
hangversenyek és egyéb programok szervezése. 
 
c) Színházi előadások, koncertek, kulturális bemutatók tanácskozások számára megfelelő feltételek 
biztosítása. 
 
d) Sáfrik-szélmalom, Tájház üzemeltetése 

 
A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás tárgyi, személyi feltételei 

 
8.§. 

 
(1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt 
Felelősségű Társaság működéséhez szükséges, az alapító okiratában megjelölt önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanokat biztosítja. 

 
(2) Az Önkormányzat biztosítja a közművelődési közszolgáltatás használói számára a helyszínterek, 
valamint az ott lévő tárgyi feltételek, technikai eszközök igénybevételét. A használatra vonatkozó 
részletes szabályokat, az igénybevételért fizetendő térítési díjakat és a díjmentességi kört a 
közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatainak mellékletei és a gazdasági 
társasággal kötött külön megállapodások tartalmazzák. 

 
A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozása 

 
9.§. 

 
(1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közművelődéssel kapcsolatos feladatainak megfelelő 
színvonalú ellátása érdekében éves költségvetési rendeletében - saját forrásból, az e feladatellátás 
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céljára biztosított állami normatíván felül - a költségvetés lehetőségének függvényében, megfelelő 
nagyságrendű összeget biztosít. 
E források kiegészülnek a közművelődés feladatellátásában résztvevő intézmények, civil szervezetek, 
egyesületek, alapítványok más forrásokból származó bevételeivel. 
 
(2) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt 
Felelősségű Társaság támogatását évente a költségvetési rendeletében állapítja meg. E támogatás a 
közművelődési megállapodás végrehajtását biztosítja. 
 
(3) A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság által elért egyéb bevétel 
elsődlegesen a szakmai munka színvonalának emelését, a kötelező feladatok közé sorolt 
rendezvények számának növelését szolgálja. 
 
(4) A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság a rendezvény- és 
programtervet a tárgyévet megelőző év november 15-ig beterjeszti a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai osztályára. A tervet az 
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság véleményezését követően a képviselő-testület a következő évi 
Munkatervével egyidejűleg hagyja jóvá. 

 
10.§. 

 
A közművelődési megállapodás keretében történő feladatellátás során a Képviselő-testület más 
intézmény, szervezet, egyesület, alapítvány által ellátott feladat szakmai költségeihez támogatást 
biztosíthat. Ennek mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg. 

 
11.§. 

 
A Képviselő-testület a város kulturális életében jelentős szerepet betöltő civil szervezetek, 
egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok egyedi rendezvényeinek támogatására pályázati 
alapot különíthet el, melynek mértékét a költségvetési rendeletben határozza meg. 

 
12.§. 

 
Az e rendelt alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület, alapítvány és 
művészeti csoport a támogatást biztosító önkormányzatnak be-és elszámolási kötelezettséggel 
tartozik a támogatás felhasználását illetően. E beszámolási kötelezettség a szakmai és pénzügyi 
részre egyaránt vonatkozik. 
 

13.§. 
 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről  
szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete. 
 
Kiskunhalas 2013. szeptember 26. 
 
 
 
                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  
                            Polgármester                                                                         Jegyző  
 
1. sz. függelék 
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KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.) képviseletében 
……………………........... polgármester – az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai 
ellátása érdekében – közművelődési megállapodást köt a(z) 
..…………………………………………………………………….( szervezet neve, címe ) 
…………………………………………………………………....( képviselője neve, címe ) 
 
intézménnyel, civil szervezettel, egyesülettel, alapítvánnyal, művészeti csoporttal, az alábbi feladat 
ellátására: 
Feladat, tevékenység megnevezése, rövid leírása, időtartama és rendszeressége, nyitva tartás 
mértéke: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
A megállapodás időtartama:…….....………………………………………………………… 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a megállapodásban rögzített feladatellátáshoz támogatást 
biztosít. 
A támogatás mértéke…………………………………………Ft. 
 
A támogatás ütemezése: a) egy összegben, legkésőbb……………………………ig. 
    b) két részletben, félévente 
    c) negyedévente átutalással történik 
 
A támogatott számlaszáma: ………………………………………………………………… 
 
A támogatott rendezvény, program által ingyenesen és/vagy térítési díj ellenében nyújtott 
szolgáltatás: .......................................................................................................................... 
A támogatott vállalja, hogy a megállapodásban rögzített feladatot maradéktalanul végrehajtja, a 
támogatást a megállapodásban rögzített feladatra fordítja, annak felhasználásáról a támogatás 
időtartamának lejártát követő 30 napon belül a támogató által ellenőrzéssel megbízott Ügyrendi és 
Humánpolitikai Bizottság – szakmai és pénzügyi – beszámolót készít. 
Támogatott tudomásul veszi, hogy a vállalt feladat nem, vagy csak részben történő teljesülése a 
támogatás arányos összegének visszafizetésével, illetve a támogatás folyósításának megszűnésével 
jár. 
Támogatott igazolja azt, hogy rendelkezik legalább felsőfokú közművelődési végzettséggel/a 
feladat ellátáshoz szükséges legalább felsőfokú végzettségű közművelődési alkalmazottal. 
 
E közművelődési megállapodást a felek – mint akaratukkal megegyezőt – a mai napon aláírásukkal 
megkötöttnek nyilvánítják. 
 
 
Kiskunhalas,………………………………. 
 

…………………………………   ………………………………… 
/ polgármester /    / támogatott szervezet képviselője/ 

 
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló  
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8/2001.(III.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában, valamint  
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró  
Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész,  
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,  
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,  
Nemzeti Környezetügyi Intézet, 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,  
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége,  
Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,  
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala,  
Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság,  
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság,  
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 
EDF Démász Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság,  
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Halasvíz Korlátolt Felelősségű Társaság,   
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

1. § 
(1) Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2001. (03. 01.) Ktr. rendelete 
(továbbiakban: Rendelet). 1. sz. mellékletét képező SZ-1 terv a jelen rendelet 1. számú mellékletében 
szereplő szabályozás szerint módosul. 
(2) A Rendelet 2 sz. mellékletét képező SZ-2 terv a jelen rendelet 2. számú mellékletében szereplő 
szabályozás szerint módosul.  
(3) A Rendelet 1. § (3) bekezdés a) felsorolása kiegészül a következő rendelkezésekkel: 
 

[a) Kötelező érvénnyel kezelendő, csak jelen rendelet módosításával változtatható meg az SZ-1 
terven jelölt:] 

 „– fás növényzettel 80 %-ban beültetett terület.” 
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2. § 
A Rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont 5. felsorolása a következő rendelkezéssel egészül ki: 

[(1) A város közigazgatási területének egyes részei használatuk általános jellege, valamint sajátos 
használatuk szerint: 

a) beépített illetve beépítésre szánt területen 
5. különleges-,] 

„– mezőgazdasági üzemi (KM),” 

 
3. § 

A Rendelet 8. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Az SZ-1 terven lehatárolt »fás növényzettel 80 %-ban beültetett terület«  földrészletnek 
legalább a 80 %-a erdővel beültetett legyen.” 

 

4. § 

A Rendelet 20. § előtti cím helyébe a következő cím lép: 

„Különleges terület (FÜ, GY, HŐ, HT, HK, KI, KS, KT, ME, SP, SZ, TE, VM, KM)” 

 

5. § 

A Rendelet 20. § a következő (14) bekezdéssel egészül ki: 

„(14) A KM jelű mezőgazdasági üzemi területen a mezőgazdasághoz kapcsolódó üzemi 
tevékenység (tárolás, feldolgozás, állattartás, gépjavítás, stb.) építményei, valamint a kinnlakást 
szolgáló lakás és az egyéb jogszabályok szerint létesülő alternatív energiaellátási építmények 
helyezhetők el.” 

6. § 

A Rendelet 42. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Régészeti lelőhelyek védelme] 

42. §  
Az alábbiakban felsorolt telkeken építési és földmunka során régészeti leletek előkerülése várható, a 
kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait ennek megfelelően kell rájuk alkalmazni: 

2. számú táblázat: 

KÖH 
Azonosító 

Lelőhely 
Neve száma helyrajzi számai 

34319 Alsófeketeföldek, Dong-ér 48 078/138,078/160,078/159,078/184 
34320 Alsóöregszőlők, Kopolya vasúti 

megálló 
47 0156/7, 0153/25,0153/16,0153/24 

34322 Új református temetőtől K-re 49 3044,3035/5, 
3035/3,3035/4 

35287 Felsőszállás, Petter tanyák 
környéke 

22 0918/ 20 

35288 Felsőszállás, Csonka tanya 26 0753/65 
35289 Felsőszállás, Jung iskola 23 0744/2,0744/42,0744/30,0744/31 
35290 Felsőszállás, Gyevi Benő földje 24 0950/24 0950/25 
35292 Felsőszállás, Bíró Sándor 

tanyája 
25 0838/56,0838/54,0838/53,0838/60

, 
0838/62,0838/61  
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35305 Felsőszállás, Csonka székje I. 27 0721/ 40 
35307 Felsőszállás, Csonka székje II. 28 0721/40 
35308 Felsőszállás, Sóstótól K-re 29 0717/15,0717/14,0712/1  
35310 Felsőszállás, Sóstótól DK-re 30 0716/14,0716/15,0716/12  
35312 Alsószállás, Darányi tanya 31 010/ 44 
35313 Alsószállás, F. Nagy Lajos 

tanyája 
32 01006/23 

35315 Füzes - Sajtos hegy 33 059/16 
35316 Alsónyomás, Cifrahegy  34 072/6,072/38,072/21 
35324 Alsókistelek, Sajtos tér 35 0168/ 11 
35325 Alsókistelek, Bibó tanyai major 36 0162/11,0162/17 
35329 Alsókistelek, Kisteleki tó 37 0156/53,0156/56,0156/52,0159/54

, 
0156/55,0156/57 

35330 Alsókistelek, Tóth tanyától É-ra 38 0168/ 11,0165,0162/9 
35331 Alsókistelek, Vilihomokoktól D-

re 
39 0174/ 55,0174/41,0174/52 

35332 Bogárzó, Paprika tanya 40 0374/3, 0374/4, 0374/ 34 
35335 Bogárzó, Dömötör tanya 41 Imrehegy település: 

0107/8,0107/25 
35336 Rekettye - Paprika Antal Tsz 42 0449/8  
35337 Rekettye, régi Keceli út jobb 

oldala 
43 0427/42, 

0427/29,0427/48 
35338 Rekettye, Babud tanya 44 0417/48 
35339 Rekettye, Nagylapos 45 0192/26,0192/50, 

0192/54,0196 
35340 Alsóöregszőlők, Kószó tanya 46 0153/16 
35431 Inoka nádastótól É-ra 66 0223/14,0226/2,0226/1 
35432 Inoka nádastótól É-ra II. 67 0223/14 
35433 Inoka nádas 68 0223/6,0223/14 
35864 Templomhegy 1 3175/1,3175/2,3178,3252/1,3253/

1, 
3252/4,3252/2,3252/3,3335,3177,
3403, 
3248/2,3176,3249,3250,3247,324
8/1, 
3219,3199,3405/5,3336,3333,326
7,3251, 
3246,3236,3220/1,3179,3337,340
2, 
3405/4 

35871 Piachegy 2 3415/7,3415/6,3481,3415/5,3415/
4, 
3415/14,3415/8,3415/3,3482/1,34
82/2, 
3519 

35872 Kis András rétje 3 2268, 2266 
35873 Református Gimnázium 4 4673 
35874 Natkai Sziget 5 2588, 2589, 2652 
35875 Szász Károly u. 35. 6 2567 
35879 KISZ-lakótelep 7 1107, 1108,1180 
35881 Tabán, Huszár u. 14. 8 3965,3979 
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35885 Szilády Áron u. 9 33,35,2213 
35887 Kölcsey F. u. 10 576,577, 1706 
35888 Zsidótemető 11 5214,5211,5215, 

5221,5222,5213/1,5213/2,5224,52
12, 
5210,5223,5209 

35889 Harangostelep 12 078/58 
35890 Lángi hegy 13 3235,3234,3233,078/145,078/140, 

078/128,078/142,078/154,078/155
, 
078/157,078/156,078/126,078/153
,081/1,078/135,078/144,3240,323
9,3238,3237, 
3236 

35893 Városi faiskola 14 1133,1132,1130 
35897 Szilády Áron u. II. 15 5,4,1,2246,3,9,2213,2244,2567,46

42/2 
35928 Kápolnahegy, Katolikus temető 16 5527,5525,5528,5530,5529,5524,5

551/1,5531,5523,5526,5161,5160/
3,5160/4 

35929 MG technikum Kossuth telepe 17 0846/222,0846/130,0846/286, 
0846/285,0846/287,0846/284,084
6/301, 
0846/302,0846/300,0846/63,0846/
64, 
0846/65 

35930 Templomhegy II. 18 3226,3224,3225,3205,3204, 
3217,3223/2 

35938 Templomhegy III. 19 3215,3214, 082/6, 
3210,3208,3211, 
082/7,3216,3213,3207,3206,1000
1/2  

35939 Felsőkistelek, Zöldhalom 20 0650/7,0650/6,0652/1 
35941 Felsőkistelek, Sóstó, egykori 

fürdőház 
21 6343/2 

40032 TESCO áruház 51 03/2, /4,/7, /8, /9, /10, /11, 04 
56879 Dong éri főcsatorna, észak  52 0725/26,0768/29,0776,0725/25,  
56880 Dong éri főcsatorna, ÉK  53 0768/42,0768/5,0768/27,0768/29, 
57545 Alsószállási csatorna 54 0815/39,0815/41,0815/40,0815/42

, 
0815/43,0815/37,0815/38,0815/8 

69335 Felsőszállás, Dong éri 
főcsatorna mellett  

55 0864/36,0864/4,0864/35,0864/37, 
0864/53,0864/38 

69495 Felsőszállás  56 0825/31,0825/30,0825/32 
 

71567 KIHA-3 gázkút, TSZ major 57 024,031/14,030,031/6,031/4 
72683 Horvát Tranzit 118. 58 0825/34,0825/31,0825/32,0825/33

, 
0825/35 

72685 Horvát Tranzit 119. 59 0825/42 
72687 Horvát Tranzit 120. 60 0846/239,0846/240,0855/22,0856 
72689 Horvát Tranzit 124. 61 0967/5,0967/14,0967/13 
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72691 Alsószállás II. HT 129.  62 0940/42,0940/70,0940/41,0940/46 
72723 Alsószállás, Pataki tanya I. (RL 

3.) 
63 0973/14,0973/15 

72725 Alsószállás, Pataki tanya II. (RL 
4.) 

64 0973/14 

72727 Alsószállás, erdőszél (RL 5.) 65 0981/25,0981/26,0981/15,0981/24 
82295 Alsószállás – vasút-mente 69 010/25,010/61,02/5 
82305 Középkori településmag 70 1,10,100-106,107/1-

2,108,109,11,110-119,12,120-
129,13,130,131/1,133-137,138/1-
2,139,14,140-143,144/2,145/1-
2,146/1-2,147-
149,15,150,151,152/1-2,153-
159,16,160-169,17,170,171,173-
179,18,180-185,19,193-
199,2,20,200-
202,207,21,215,217,2171,2172,21
74,218/1-2,2190,22,2202-
2211,2212/2,2213-2219,2221-
2223,2225-2228,2229/1-
2,2232,2232/1-2,2233-
2239,2240/1,2240/2,2241-
2251,2254-2258,2284-
2292,2293/1-2,23,2313-
2345,24,25,2554-2569,2569/1-
2,2570,2571,26,2604/15,2605/4,2
607-2611,2612/5-
6,2617/2,2618,2619,2622,268,27,
271-279,28,280/1-2,281/1,283-
289,29,291,3,30,304-309,31,310-
319,32,320/3,320/5-7,323-
329,33,330-341,3410-
3413,3414/1-2,3415/1,342-
344,346/1-2,3468,3469,347,3470-
3473,3474/1-2,3475-3481,3482/1-
2,3483-3487,3488/1-
2,3489,349,3490-3492,3493/1-
2,3494-3499,35,3500-
3526,3527/1-2,3528/1-2,3529-
3541,3543-3545,3546/1-2,3547-
3560,3561/1-2,3562/1-2,3563-
3566,3567/1-2,3568,3569,3571-
3579,3580/1-2,3581-3592,3593/1-
2,3594,3599,36,3600,3601,3602/2
,3603/1-2,3604-3608,3610-
3619,362,3620/1-2,3621/1-
2,3622-3641,3642/1-2,3643-
3652,3653/1-2,3654,3655/1-
2,3656-3658,3660-3668,3671-
3679,3683,3684/1-
2,3685,3686,3688-
3699,37,3700/1-2,3701-
3716,3717/1-2,3718-3735,3736/1-
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2,3737-3741,3742/1-2,3743-
3746,3747/1-2,3748-3750,3751/1-
2,3752,3753,3754/1-2,3755-
3791,3792/1-2,3793-
3799,38,3800-3813,3815-
3886,3887/1-2,3888,3889,3890/1-
2,3891-
3899,39,3900,3901,3902/1-
2,3903-3910,3911/1-2,3912-
3985,3986/1-2,3987,3988/1-
2,3989-3997,3998/1-2,3999/1-
2,4,40,4000-4006,4007/1-3,4008-
4011,4012/1-2,4013-4039,4051-
4059,4060/1-2,4061,4066-
4071,4072/1-2,4073-
4077,4079,4088-4099,41,4100-
4105,4108/1-2,4114-4124,4125/1-
3,4126,4127,42/1,42/3-
6,4295,43,4481-4483,4484/1-
2,4485-4488,45,4522-
4524,4525/1-2,4526-4547,4548/1-
2,4549-4552,4557-4567,4568/1-
2,4569,4570/1-2,4571-
4577,4582,4583,4584/1,4585-
4591,4592/2,46,4600,4602-
4610,4611/1-3,4612,4613/2-
4,4614,4616/1-2,4617-4621,4627-
4631,4634-4637,4638/1-2,4639-
4641,4642/1-2,4643-4645,4647/1-
2,4648,4649,4651-
4665,4668,4669/1,4669/3-5,4671-
4674,47,4745/4,48,4827/1-3,4828-
4832,4834,49,5,51-53,54/1-2,55-
59,6,60,61,62/1-2,63,64/1-2,65-
69,7,70-79,8,80,81/2,82-89,9,90-
99 

 
7. § 

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

8. § 

A Rendelet  

1. 2. § (5) bekezdésében az „az épületek” szövegrész helyébe az „a huzamos emberi tartózkodásra 
szolgáló épületek”,  

2. 29. § (2) bekezdésében az „IG jelű” szövegrész helyébe az „IG és KM jelű” 

szöveg lép. 

9. § 
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(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszíti.  
(2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el 
nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. 

 
Kiskunhalas 2013. szeptember 26. 
 
                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  
                            Polgármester                                                                         Jegyző  
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1. melléklet a ... önkormányzati rendelethez 

SZ-1 Szabályozási terv módosításai 

 

56.  

 

57.  

 

58.  

 

59.  
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2. melléklet a 20/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez 

SZ-2 Szabályozási terv módosításai 

1.   
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2.  
 
3.
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4.  
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3. melléklet a 20/2013. (IX.27.)  önkormányzati rendelethez 

SZ-1 és SZ-2 szabályozási terv jelmagyarázata
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