
 
A képviselő-testület 2014. január 30-i zárt ülésén hozott döntés: 
 
2/2014. Kth. 
1. Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kiskunhalas város 

közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatás ellátása” címmel kiírt pályázatát a Pályázati Kiírás 20. pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja, mivel kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett be. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai István 
polgármestert, hogy a helyi, menetrend szerinti buszközlekedés beszerzéséhez kapcsolódó, 
változatlan tartalmú pályázati felhívás alapján, indítson új eljárást 

 
A képviselő-testület 2014. január 30-i nyílt ülésén hozott döntések: 
 
3/2014. Kth. 
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 
 
4/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Molnár László Gábor r. 
alezredes kinevezését a  Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetőjének. 
 
5/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 22.§-ban kapott felhatalmazás alapján az 5. számú országgyűlési egyéni 
választókerületben az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket választja meg: 
Tag: 

1. Kristóf Sándorné ( 6414 Pirtó, Kossuth u. 16.) 
2. Dr. Ádám István (6440 Jánoshalma, Fecske u. 20.) 
3. Dr. Komáromi Szilárd (6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 9. II/6.) 

Póttag:  
1. Dr. Piegel Attila (6400 Kiskunhalas, Epreskert u. 19.) 
2. Pősz Miklós (6400 Kiskunhalas, Hajó u. 1.) 

 
6/2014. Kth. 
I./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent József Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda kérelme alapján a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, mint 
vagyonkezelő részére a Lomb Utcai Óvoda játszóterének teljes területén elvégzett ütéscsillapító 
talaj kialakítás beruházást, 561.289,- Ft értékben. 
II./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent József Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda kérelme alapján a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, mint 
vagyonkezelő részére, hogy a 2012. évi időarányos és a 2013. évi éves elszámolt értékcsökkenés 
visszapótlással szemben a Lomb Utcai Óvoda játszóterének teljes területén elvégzett ütéscsillapító 
talaj kialakítás beruházás beszámítható legyen 561.289,- Ft értékben. 
Amennyiben a 2012. évi időarányos és a 2013. évi éves értékcsökkenés összege meghaladja a 
beszámításra kerülő beruházás 561.289,- Ft összegét, akkor a  Vagyonkezelő a Vagyonkezelői 
szerződés 7/A. pontjának 3. bekezdése alapján jár el. 
 
7/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete engedélyezi pályázat benyújtását települési 
önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására. A pályázathoz 10% 
önerőt – azaz legfeljebb 800.000 Ft.-ot – jóváhagy. 



2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a települési 
önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására beadandó 
pályázathoz mellékelten csatolt fenntartói nyilatkozat aláírására  
 

Fenntartó nyilatkozat  
(a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására beadott 

pályázathoz, a ….... rendelet alapján) 
 

Alulírott Gyovai István mint Kiskunhalas Város Polgármestere nyilatkozom a …..  rendelet. alapján a a 
települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására beadott pályázat 
kapcsán a következőkről: 
1. A támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek, az 
adott tárgyban támogatási igényt korábban az Önkormányzat nem nyújtott be. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban  
3. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring 
rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós 
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában 
az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, 
a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott 
más jogosultak hozzáférjenek,  
4. Kiskunhalas Város Önkormányzata megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, és az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja,  
5. Kiskunhalas Város Önkormányzata az Ávr. 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség 
teljesítését vállalja, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben 
foglaltak szerint visszafizeti,  
6. Kiskunhalas Város Önkormányzata a  támogató által előírt biztosítékokat  rendelkezésre bocsátja 
legkésőbb a Ávr. 77. § (4) bekezdése szerinti időpontig. 
7.Kiskunhalas Város Önkormányzata költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem 
rendelkezik. 
8. Kiskunhalas Város Önkormányzat  helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi 
XXV. tv. szerint nem áll adósságrendezési eljárás alatta, és nem rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem 
fizetett köztartozással. 
9. Kiskunhalas Város Önkormányzata a …...rendeletben meghatározott és az általa vállalt feladatokra nem 
részesült költségvetési támogatásban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális 
operatív programok finanszírozása keretében 
10. Kiskunhalas Város Önkormányzata a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 
szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló …...rendelet alapján megpályázott és abból megvalósuló 
fejlesztés keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követően legalább öt 
évig fenntartja. 
 
Kiskunhalas, 2014. 
 
         Gyovai István 
 
8/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Football Club pályázatát a 

Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási program tao előminősítéses pályázatán. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Református Football Club pályázatát a 
Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási program tao előminősítéses pályázatán. 



Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

3. A sporttelephely felújítási program támogatására Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében határoz meg pénzügyi keretet.  

4. Az önkormányzati támogatások kifizetése csak abban az esetben indítható, amennyiben a pálya 
működtetésére a közreműködő felek együttműködési megállapodást kötnek.  

 Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén) 

 
 
Alulírott (KÉPVISELŐ NEVE) kijelentem, hogy a (KÖRZET MEGNEVEZÉSE) Földhivatalnál (SZÁM) 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben  (IRÁNYÍTÓSZÁM, TELEPÜLÉS, UTCA, HÁZSZÁM) 
címen található ingatlan az általam képviselt (TULAJDONI HÁNYAD) arányú tulajdonát képezi. 
 
 
Az általam képviselt  (SZERVEZET MEGNEVEZÉSE) mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a 
(PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE) a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep 
felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett 
ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 
 
A (SZERVEZET MEGNEVEZÉSE) mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a (PÁLYÁZÓ 
MEGNEVEZÉSE) a  megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a 
továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra 
vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.  
 
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, a (SZERVEZET MEGNEVEZÉSE) mint 
tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott időre az 
igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. Kötelezettséget 
vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a (PÁLYÁZÓ)-val 
együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem és a rendelkezésére 
bocsátom. 
 
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely 
akadályozná a (PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE)-t abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást 
megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás 
megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít. 
 
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt (SZERVEZET 
MEGNEVEZÉSE)-ra/-re, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult vagyok a 
szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással.  
 
Kelt:  település, 2014. február 3. 

 
9/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az EGT 

Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és 
megújítása Vidék kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéshez (Kódszám: 
HU07PA16-A2-2013) az Önkormányzat pályázatot adjon be a Sáfrik-malom felújítására, 
működőképességének helyreállítására maximum 100.000.000 Ft. - azaz százmillió forint - 
pályázati projekt keretéig. 

2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt biztosítja legfeljebb 5.000.000 Ft összeg 
erejéig.  

3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a pályázatot készítse elő és azt a 



beadási határidőig döntés végett terjessze be a Képviselő-testülethez. A pályázat előkészítésére 
(műszaki és egyéb tervdokumentáció) a Képviselő-testület biztosít 3.000.000 Ft-ot. 

 
10/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság 2014. évi munka-és 
pénzügyi tervét a melléklet szerint.  
 
A Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2014. évi munka- és pénzügyi terve 
 
 
2014. január  1. ülés 
 
2014. február  Az 1. ülésen elfogadott értékek archiválása, honlapon megjelentetése 
 
2014. március Dr. Horváth Zsolt, a megyei értéktárak koordinátorának előadása, a 

Hungarikum Bizottság megbízottjaként  
 
2014. április   2. ülés  
 
2014. május  A 2. ülésen elfogadott értékek archiválása, honlapon megjelentetése 
 
2014. június  Kiállítás az 1. félévben elfogadott helyei értékekről 
 
2014. július  A Bizottság beszámolója az 1. féléves munkáról a Képviselő-testületnek 
 
2014. augusztus 3. ülés 
 
2014. szeptember A 3. ülésen elfogadott értékek archiválása, honlapon megjelentetése 
 
2014. október 4. ülés 
 
2014. november A 4. ülésen elfogadott értékek archiválása, honlapon megjelentetése 
 
2014. december Kiadvány megjelentetése és kiállítás szervezése a 2014. évi értéktár bizottsági 

tevékenységről. 
 
 
Pénzügyi terv: 
 
Nyomdaköltség (meghívók, plakátok)      30.000 Ft 
Média megjelenés (reklám, hirdetés, archiválás)     60.000 Ft 
2 kiállításhoz kapcsolódó kellékek, dekoráció, anyagvásárlás, fotóelőhívás  80.000 Ft 
Installációs költségek         60.000 Ft 
CD-DVD lemezek beszerzése        20.000 Ft 
Előadói díj          50.000 Ft 
Utazási költség          50.000 Ft 
A költségvetés végösszege:                                    350.000 Ft 
 
Kiskunhalas, 2014. január 13. 
 
      Szakál Aurél sk. 
   A Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság elnöke 



 
 
11/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja ifj. 

Balogh Istvánnal a Csillagászati Obszervatórium működtetésére kötött Szolgáltatási Szerződés 
1.sz. módosítását. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Csillagászati Obszervatórium 2014. február 1-től, 
2015. január 31-éig tartó időszakra történő üzemeltetésére beterjesztett, jelen előterjesztés 2. 
sz. mellékletét képező Szolgáltatási Jegyzéket jóváhagyja. 

 
1.sz. melléklet: 

A Kiskunhalason 2012. november 30-án ifj. Balogh Istvánnal a Csillagászati Obszervatórium 
üzemeltetésére kötött Szolgáltatási Szerződés 

1.sz. módosítása 
amely létrejött egyrészről: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.), - – képviseli: Gyovai István 
polgármester – mint Megrendelő 

másrészről  

Balogh István (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 26.sz. III./8) egyéni vállalkozó – okmányirodai regisztrációs 
száma, kelte: 31026682; 2012.11.26 – mint szolgáltató, 

együttesen Szerződő Felek között az alábbi feltételek szerint: 

Előzmények 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2012. november 29-ei ülésén a 260/2012.Kth. sz. határozatával a 
Csillagászati Obszervatórium működtetésére Szolgáltatási Szerződést kötött ifj. Balogh István egyéni 
vállalkozóval. Ennek következményeként Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 6400 
Kiskunhalas, Kossuth u. 43.sz. III/16,17. (hrsz.: 4751/2/A/16; 4751/A/17) székhelyű Csillagászati 
Obszervatóriumot 2012. december 1. napjától ifj. Balogh István egyéni vállalkozó üzemelteti. 
Ifj. Balogh István kezdeményezte az Önkormányzatnál azt, hogy az Önkormányzattal 2012. november 30-án  
a Csillagvizsgáló Obszervatórium üzemeltetésére kötött Szolgáltatási Szerződést a Felek módosítsák olyan 
módon, hogy a Szerződésbe ifj. Balogh István egyéni vállalkozó helyett az általa és id. Balogh István által 
alapított B&B Csillagvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság lépjen jogutódként. Kiskunhalas Város 
Képviselő-testülete a …./2014. Kth.sz. határozatával jóváhagyta azt, hogy a Szolgáltatási Szerződésbe 
változatlan feltételekkel ifj. Balogh István egyéni vállalkozó helyett a B&B Csillagvizsgáló Korlátolt 
Felelősségű Társaság lépjen be szerződő félként. 

1. A Szolgáltatási Szerződés 1. pont előtti, a szerződő felekre vonatkozó része az alábbiak szerint 
módosul: 

Szolgáltatási Szerződés 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata - képviseli: Gyovai István 
polgármester - 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti székhelyű megrendelő (továbbiakban: 
Megrendelő), másrészről B&B Csillagvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 6400 Kiskunhalas, 
Kossuth utca 26.sz. III./8 székhelyű gazdasági társaság, - képviseli Balogh István ügyvezető - 
szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) együttesen: Felek között alulírott napon és helyen az 
alábbiak szerint:  
Jelen szerződés tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 6400 Kiskunhalas, 
Kossuth u. 43.sz. III/16,17.(hrsz.:4751/2/A) székhelyű Csillagászati Obszervatórium működtetése.  

A Szolgáltatási Szerződés Módosítása 2014. február 1-én lép hatályba. A Szolgáltatási Szerződés további 
részeit a módosítás nem érinti, azok változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak. 
A Szolgáltatási Szerződés 1. sz. módosítását a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
elolvasás és kellő értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 
 
Kiskunhalas, 2014. január 31. 



 
 
       ….................................................                           …................................................        
                /: Gyovai István :/     /. Balogh István :/ 
   Kiskunhalas Város Polgármestere   B&B Csillagvizsgáló Kft. Ügyvezetője 
 
2.sz melléklet 

Szolgáltatási jegyzék a 2014. február 1-től 2015. január 31-éig tartó időszakra 

A szolgáltatás kapcsán a Szolgáltató kötelezettséget vállal a szakmai működés során az alábbi szolgáltatások 
biztosítására: 

1. Távcsöves égbolt bemutatása 
2. Nap megfigyelés speciális szűrőkkel 
3. Távcső használat oktatása 
4. Szaktanácsadás távcsövekkel, megfigyelésekkel kapcsolatban 
5. Iskolai és egyéb csoportok fogadása (előadás, távcsövek bemutatása) 
6. Kapcsolattartás a helyi közép és általános iskolákkal. 
7. Szakkörök különböző korosztályok számára igény szerint 
8. Alkalmi csillagászati rendezvények lebonyolítása 
9. Tehetséggondozás: A csillagvizsgálóval kapcsolatba kerülő tehetséges általános és középiskolás, 

valamint főiskolás, egyetemista fiatalok segítése képességeik kreatív kibontakoztatásában 
10. Közreműködés a csillagvizsgáló adta lehetőségekkel az önkormányzat által kezdeményezett városi 

programok alkalmával (város napja, szüreti napok, gyermeknap.) 
11. Internet honlap üzemeltetése 
12. Telefonos szakmai felvilágosítás, információadás: felmerülő igények szerint, állandóan 
13. Országos és megyei csillagászati szakmai akciókban való kiemelt részvétel (Csillagászat Napja 

áprilisban, Múzeumok Éjszakája júniusban, Kutatók Éjszakája szeptemberben) 
14. Kapcsolattartás és építés hazai és külföldi csillagászati szervezetekkel (bajai Csillagvizsgáló Intézet, 

Bajai Obszervatórium Alapítványt, Magyar Csillagászati 
15. Egyesület, és társ szervezetei, szakcsoportjai határon túliak is) 

Gyermek- és ifjúsági szakkör igény szerint (érintett témakörök) : 
A foglalkozások során sorra vesszük az egyes észlelési területeket:(Nap, Hold, bolygók, mélyég-objektumok, 
változócsillagok, kettőscsillagok és a fotózás alapjai). Minden észlelési területről rövid, lényegre törő 
előadást tartunk, majd az adott területhez kapcsolódóan gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat 
végzünk, figyelembe véve az adott területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat. Megismerkedünk a 
fotózás alapjaival és a különböző fotózási technikákkal. 

2014. február 
A hónap kiemelt témája: a Merkúr és a Jupiter bolygó 

4. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
6. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
7. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
11. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
13. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
14. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén 
18. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
20. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
21. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
25. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
27. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
28.péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
 
2014. március 
A hónap kiemelt témája: Messier –objektumok 

4. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
6. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 



7. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
11. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
13. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
14. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
18.kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
20. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
21. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
25. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
27. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
28. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
 
2014. április 
A hónap kiemelt témája: Csillagászat Napja (országos koordinálású program) 

1. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
3. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
4. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
8. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
10. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
11. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
15. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
17. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
18. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
22. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
24. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
25. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
29. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
 
2014. május 
A hónap kiemelt témája: A Merkúr kedvező esti láthatósága, Oppozícióban a Szaturnusz, csillagfedések 
éjszakái májusban,  
Üstökösök , Város Napja 

2. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
6. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
8. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
9. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
13. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
15. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
16. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
20. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
22. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
23. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
27. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
29. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
30. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
 
2014. június 
A hónap fő témája: MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA (országos koordinálású akció) 

3. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
5. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
6. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
10. kedd: 18:00 - 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
12. csütörtök 18:00 - 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
13. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
17. kedd: 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
19. csütörtök 18:00 – 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
20. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 



24. kedd: 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
26 csütörtök 18:00 – 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
27. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
 
2014. július 
A hónap fő témája: Gömbhalmazok 

1. kedd: 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
3. csütörtök 18:00 – 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
4. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
8. kedd: 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
10. csütörtök 18:00 – 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
11. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
15. kedd: 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
17. csütörtök 18:00 – 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
18. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
22. kedd: 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
24. csütörtök 18:00 – 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
25. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
Július 28-től. augusztus 11-ig a Csillagvizsgáló ZÁRVA tart 
(időszakos karbantartási munkák) 
 
2014. augusztus 
A hónap fő témája: a Szaturnusz bolygó ,Oppozícióban a Neptunusz 

12 kedd: 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
14 csütörtök 18:00 – 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
15 péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
19 kedd 18:00 – 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
21 csütörtök 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
22. péntek: 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
26 kedd 18:00 – 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
28 péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
 
2014. szeptember 
A hónap nagyobb figyelmet kapó témái: Meteorok és őszi galaxisok 
KUTATÓK ÉJSZAKÁJA – EU koordinált akcióhoz csatlakozva 

2. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
4. csütörtök 18:00 – 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
5. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
9. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
11. csütörtök 18:00 – 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
12. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
16. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
18. csütörtök 18:00 – 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
19. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
23. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
25. csütörtök 18:00 – 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
26. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
30. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
 
2014. október 
A  hónap fő témája: Az Uránusz bolygó,  
Világűr Hete 

2. csütörtök 18:00 – 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
3. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
7. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 



9. csütörtök 18:00 –19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
10. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
14. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
16. csütörtök 18:00 –19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
17. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
21. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
24. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
28. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
30. csütörtök 18:00 –19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
31.péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
 
2014. november 
A hónap  fő témája:Üstökösök 

4. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
6. csütörtök 18:00 – 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
7. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
11. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
13. csütörtök 18:00 –19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
14. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
18. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
20. csütörtök 18:00 – 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
21. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
25. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
27. csütörtök 18:00 – 19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
28. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
 
2014. december 
A hónap fő témája: A Jupiter bolygó 

2 kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
4 csütörtök 18:00 –19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
5 péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
9 kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
11 csütörtök 18:00 –19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
12 péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
16 kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
18 csütörtök 18:00 –19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
19 péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
 
2014. január 

6. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
8. csütörtök 18:00 –19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
9. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
13. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
15. csütörtök 18:00 –19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
16. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
20. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
22. csütörtök 18:00 –19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
23. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
27. kedd: 18:00 – 19:30 Gyermekszakkör (10-14 évesek) 
39. csütörtök 18:00 –19:30 Ifjúsági szakkör (14-19 évesek) 
30. péntek 18:00 - 22:30 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) 
 
A programok változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja. 
A szolgáltatás havi díja 250.000,- Ft, azaz kettőszáz-ötvenezer forint, mely összeg az ÁFA-át tartalmazza. 
 
Kiskunhalas, 2014. január 06. 



 
 
 
        Balogh István 
         ügyvezető  
        B&B Csillagvizsgáló Kft. 
 
12/2014. Kth. 

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII 
törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményvezetői 

(magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezető megbízás határozott időre, 2014. augusztus 1-től, 2019. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.sz. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeleteire, az egyéb ágazati 
jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL törvényben és  ezek 
végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC törvény valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
1. Óvodapedagógusi szakképzettség 

2. Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat 

3. Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető 
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat 
 igazolása 
 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelmezésre épülő, fejlesztési 
 elképzeléseket is tartalmazó program 
1. A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 
2. A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 
 legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 
 példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán 
3. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 
 igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység  folytatását 
kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 



4. A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 
 összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat 
 tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való 
 hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  
2014. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 
http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 
történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.)  
- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének Kiskunhalas, 
Hősök tere 1.sz. 
- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „ Pályázat a Kiskunhalasi Napsugár 
Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” 
tárgymegjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban elektronikusan. Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
kormány rendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők 
véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas Város Képviselő-
testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2014. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2014. március 1-től: 
 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 
 - Halasi Tükör hetilap 
A pályázattal kapcsolatos további információ: 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és 
 Szociálpolitikai Osztály vezetőjétől a 77/523-155 telefonszámon, vagy előre  egyeztetve 
személyesen. 
 
13/2014. Kth. 

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII 
törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 

 
A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezető megbízás határozott időre, 2014. augusztus 1-től, 2019. július 31-ig szól. 



A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Május 1 tér 3/A.sz. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és egyéb ágazati 
jogszabályokban valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL törvényben és  ezek 
végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
1. - Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), orvos,  

vagy 
-bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
-csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
-csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
-csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
-kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), 
-csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: 

intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus 
végzettség 

2. a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat 

3. büntetlen előélet és valamint gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 11/A. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.  

4. a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat 
igazolása 
 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 
elképzeléseket is tartalmazó program 
5. A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 
6. A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 
legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait 
köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és 
Szociálpolitikai Osztályán 
7. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 
igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 
8. A pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben 
nem áll fenn.  
9. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 
10. A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 



összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az 
elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  
2014. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 
http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 
történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.)  
- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének Kiskunhalas, 
Hősök tere 1.sz. 
- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „ Pályázat a Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának 
ellátására” tárgymegjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban elektronikusan. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban 
foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas 
Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2014. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2014. március 1-től: 
 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 
 - Halasi Tükör hetilap 
A pályázattal kapcsolatos további információ: 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és 
 Szociálpolitikai Osztály vezetőjétől a 77/523-155 telefonszámon, vagy előre  egyeztetve 
személyesen. 

 
14/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a jelen előterjesztés mellékletében szereplő  
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda,  Kiskunhalasi Napsugár Óvodák és a  Százszorszép Óvodák 
Továbbképzési Programját. 
 
1.sz. melléklet 

 
KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA  

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 
2013-2018 

 



 
 

 
Kiskunhalas, 2013. 03.14. 
 
 
A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA: 

 

A 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 

277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Pedagógiai Programja 

 

ÁLTALÁNOS ELVEK: 

 

A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, 

fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő munka keretében a gyermekekkel való 

közvetlen foglalkozás megtartásához, az intézmény tevékenységének megszervezéséhez, 

ellátásához, vezetési feladatainak elvégzéséhez. 

 

Az intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt megbeszéli az előző 

továbbképzési időszakot 

A továbbképzési program egységben kezelendő: 



1.minden év március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel 

2.a pedagógusok végzettségének nyilvántartásával 

A beiskolázási tervet az óvoda vezetője készíti elő az óvónői igények, valamint az óvodai 

szükségleteit figyelembe véve, a nevelőtestület véleményének kikérésével. Az óvodapedagógus 

írásban köteles felvételét kérni a beiskolázási tervbe, minden év december 31-ig. 

A beiskolázási terv elkészítésénél előnybe kell részesíteni azt – akinek a hétévenkénti továbbképzés 

teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra (2013-1018 között közelednek a rendszerből való kilépést 

jelentő 55. életévükhöz) 

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - továbbképzésben vesz részt. 

Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő 

felmentéssel - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett 

részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési 

kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki 

pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

 

 

 

A PROGRAM RÉSZEI: 

 

1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

2. Továbbképzési alprogram 

3. Finanszírozási alprogram 

4. Helyettesítési alprogram 

 

1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram: 

Törvényi előírások 

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 13. §-nak (1) bekezdése szerint szakvizsgára történő 

felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére 

jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel, é szakképzettséggel valamint három év pedagógus 

munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal. A kormányrendelet 20§-a előírja, hogy mely 

munkakörök és feladatok elvégzéséhez kötelező ill. előny a vizsga megléte, ilen az 

intézményvezetői, szakértői munkakörök. 

A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető a pedagógus – szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsgát 

igazoló oklevél megszerzésével. A szakvizsgára jelentkezésnél előnybe részesülnek azok a 

munkavállalók, akik a törvényben megfogalmazott továbbképzésre jelentkeznek, ill. azon belül 

kevesebb ideje van hátra a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. 



 

 

Az intézményben a betöltött munkakör alapján a szakvizsgára történő jelentkezésnél előnyben kell 

részesíteni: 

3.az intézményvezetőt, 

4.az intézményvezető-helyettest, 

5.a munkaközösség-vezetőket, 

6.a gyakornokot segítő pedagógust. 

Az intézményben a szakvizsgázni szándékozók közül a pedagógus személyében rejlő okok miatt 

előnyben kell részesíteni azon pedagógust, aki: 

7.hosszú távon, magas színvonalon végzi szakmai munkáját, 

8.szakértői, vizsgaelnöki, szakvezetői tevékenységet lát el. 

 

2. Továbbképzési alprogram: 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője öt évre szóló továbbképzési programot készít, melyet a 

nevelőtestület fogad el, a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig. A 

kormányrendelet 5.§(1) bekezdése szerint a továbbképzés-egy vagy több továbbképzés keretében – 

legalább 120 tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények 

teljesítésével valóul meg. 

A harmadik továbbképzési időszak 2013. szeptember 1-jével kezdődik. 

Elsőbbséget élvez: 

Időtényező szerint: 

9.akinek kevesebb ideje van hátra a továbbképzés teljesítéséhez 

10.többéves, már elkezdett képzésen vesz részt 

Téma szerint: 

11.pedagógiai programunkhoz igazodó képzések 

12.kiemelt nevelési területekhez kapcsolódó képzések 

13.integrált nevelő képzések 

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akiknek a továbbképzése nem jár helyettesítéssel. 

Nevelőtestületünk határozata értelmében olyan továbbképzéseket részesítünk előnybe, melyeken 

szervesen illeszkednek óvodai nevelőmunkánkhoz. Óvodánk néphagyományőrző pedagógiai 

programjának megvalósítása mellett, a minősítések elkészítése után az óvodavezetés szükségesnek 

ítélheti meg egy – egy kolléga fejlesztését az általa kevésbé preferált területen, a hatékonyabb 

munkavégzés, a személyes fejlődés érdekében.  

 



3. Finanszírozási alprogram 

A hétéves továbbképzést már teljesítők folyamatos újbóli besorolás a továbbképzési terv szerint 

történik. Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai 

végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely 

hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kacsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek 

és jártasság megújításához, kiegészítéséhez. Alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító 

képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt. 

A 346/2013.(IX.31) Korm. rendelet 13§ a következő rendelkezést írja elő: A pedagógus-

továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárulhat a központi költségvetés, a fenntartó, a 

munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli. 

 

4. Helyettesítési alprogram: 

Az intézmény a rendelkezésre álló továbbképzési kínálatból törekszik azon képzések kiválasztására, 

amelyeket olyan időszakban tartanak, amikor az intézményben nem folyik oktató-nevelő munka. Ha 

a továbbképzésen, illetve a szakvizsgára történő felkészítésen való részvételre csak munkaidőben 

van lehetőség, akkor az intézmény igyekszik az érintett pedagógus óráit összevonni úgy, hogy 

felszabaduljanak azok a napok, amelyeken a pedagógusnak a továbbképzésen vagy a felkészítésben 

kell részt vennie. Amennyiben a továbbképzésen, illetve a szakvizsgára történő felkészítésen való 

részvétel másként nem biztosítható, úgy az érintett pedagógus helyettesítésére az intézmény saját 

pedagógusait veszi igénybe, ügyelve arra, hogy a helyettesítés során az intézmény betartsa a 

túlmunkára vonatkozó törvényi szabályozást. A helyettesítésre történő beosztásnál az intézmény a 

helyettesítés általános szempontjait veszi figyelembe. 

 

Az intézmény a továbbképzésekről az alábbi dokumentumokat köteles vezetni elektronikusan 

vagy papír alapon: 

 

14.Nyilvántartás a pedagógus szakvizsga és továbbképzés költségeiről 

15.Nyilvántartás a továbbképzésben való részvételről és a továbbképzés teljesítéséről 

16.Nyilvántartás a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben 

szerzett oklevelekről 

 

Érvényességi rendelkezések 

 

17.A programot a munkaközösségek és a közalkalmazotti tanács véleményének kikérése után a 

nevelőtestület hagyja jóvá. 



18.A továbbképzési programban foglaltak módosítása, a végrehajtás ellenőrzése ötévente 

történik. 

 

A továbbképzési program módosítására akkor kerül sor amikor: 

 

19.a jogszabály módosítása előírja, 

20.ezt a program megvalósulásának ellenőrzése szükségessé teszi, 

21.a nevelőtestület egyharmada kéri. 

 

Záró rendelkezések 

 

A jelen továbbképzési program alapján az intézmény vezetője a továbbképzési időszakban minden 

év március 15-éig egy nevelési évre készíti el az éves beiskolázási tervet, amelyet a közalkalmazotti 

tanáccsal véleményeztet. 

Jelen továbbképzési programban foglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt 

nyilvánítottak. 

A továbbképzési programot a munkaközösségek és a közalkalmazotti tanács véleményének kikérése 

után a nevelőtestület fogadja el. 

A program felülvizsgálatát az intézmény vezetője vagy a nevelőtestület bármely tagja 

kezdeményezheti, ha a program lejárta előtt új szempontok vagy feladatok merülnek fel. 

A programot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik 

be, vagy amennyiben a nevelőtestület legalább fele írásban kéri. 

Jelen szabályzat egy példányát az intézmény irattárában kell megőrizni, míg egy példányát a 

pedagógusok számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni. 

 

Záradék 

 

A továbbképzési programot a nevelőtestület a 2013. év március hónap 10. napján tartott 

nevelőtestületi ülésén véleményezte, és egyhangúan elfogadta. 

 

 

Kiskunhalas, 2013. 03.05 

        ___________________________ 

               Nevelőtestület nevében 

                                                                                           



 

 

 

Kiskunhalas, 2013. 03.13.      

        ___________________________ 
         KAT elnök 

 
 
A Továbbképzési Programot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 14/2014.Kth. sz. határozatával 
jóváhagyta. 
 
Kiskunhalas, 2014. január 31. 
 
 
 
        Dr. Ferenczi Mária 
         jegyző 
2.sz. melléklet 
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Továbbképzési Program Időtartama: 2013.09.01.-2018.08.31.-ig 
 
Jogszabályi háttér: 

 
• 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők jutatásairól és kedvezményeiről. 
 

 
Továbbképzési program részei: 
 

1. Szakvizsgára való alprogram 
2. Továbbképzésre való alprogram 
3. Finanszírozási alprogram 
4. Helyettesítési alprogram 

 
Általános elvek: 
 
A továbbképzési program egységben kezelendő: 
 
3. A minden év március 15.-ig elkészített beiskolázási tervvel 
4. A pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával 
 
A pedagógus- továbbképzés célja: 
 
A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítása, bővítése, 
fejlesztése amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel való 
közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez. 
A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. 
 
A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése: 
 
A továbbképzésben a pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését 
követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben a törvény 
2012.szeptember 1-i hatálybalépésekor az 52.életévüket betöltötték, ők már nem kötelezhetőek a 
pedagógus továbbképzésben való részvételre. Ugyanakkor az 52 évnél fiatalabb pedagógusok 
számára az eredetinél hosszabb az időintervallum, azaz 55 éves korig kötelező a részvétel. A 
277/1997.(XII.22.)Korm. rendelet 4.§.(2) bekezdése előírja,hogy „ a pedagógus a pedagógus 
munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első 
munkanapjától addig az évig, amelyben az 55 életévét betölti, augusztus hónap utolsó 
munkanapjáig vesz részt a Nkt.62.§(2) bekezdésében szabályozott továbbképzésben”.  
A hétévenkénti továbbképzés legalább 120 órás foglalkozáson való részvétellel és az előírt 
tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.  A továbbképzés egyéb, törvényben 
meghatározott módon is teljesíthető (pl: szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben második 
oklevél megszerzésével,stb.). 
 
Megszüntethető- az Mt.89.§(3) bekezdése, illetve a Kjt.30.§ (1) bekezdésének d) pontjára 
hivatkozással- annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a 
továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen. 
 



 
 
 
A pedagógus jogai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus kötelezettsége, hogy : 

� a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alaklommal részt vegyen a 
továbbképzésben, 

� írásban kérje felvételét az óvodai továbbképzési programban, beiskolázási tervben minden 
év december 31.-ig teheti meg. 

A pedagógus joga, hogy: 
� akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési 

kötelezettsége, 
� a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséért hétévenként várakozási idejét egy évvel 

csökkentsék, 
� a pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél megszerzését követő év első 

munkanapjától magasabb osztályba sorolják. 
 

A továbbképzési és szakvizsga iránti igények benyújtása után az igényelt képzési formáról és annak 
szükségességéről egyeztet az igazgatóval a képzési feltételekről tájékoztatást nyújt. Az 
intézményvezető ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni az iskola.  
Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervről a közalkalmazotti tanács véleményét ki kell 
kérni. 
A képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet,) bemutatni. Amennyiben 
támogatásban részesült az intézmény által és nem végzi el, eredményesen a képzést a kijelölt időben 
a támogatást vissza kell fizetni az intézménynek. 
 
A beiskolázási terv elkészítésénél előnybe kell részesíteni azt: 
 

� akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra (2008-2013 
között betöltötte a 40. életévüket, vagy közelednek a rendszerből való kilépést jelentő 
55.életévükhöz.) 

� akiknek a hétévente való továbbképzésen való részvétellel a munkáltató elrendelte 
� akik a szakvizsgában beszámítható továbbképzésre jelentkeztek.  
�  akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra 
� akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendeli, 
� aki s szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és 
�  akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szüksége 
�  figyelembe kell venni annál a pedagógusnál aki: 

� írásban kéri felvételét a továbbképzési rendbe 
� aki megfelel a továbbképzési felvétel, részvételi követelményeknek 

� az óvodavezetője köteles írásban értesíteni a jelentkezőt, hogy elfogadta, vagy   
elutasította a kérését.. 

� a továbbképzési kötelezettségnek megfelelően a nyilvántartást a törvény szerint 
       kell mindig rögzíteni, megfelelő dokumentációkat és bizonylatokat nyilvántartásba  
       venni. 

 
A Program Részei: 
 

� Szakvizsgára való alprogram: 
 
 



Alapfogalom: 
a)szakvizsga alatt a szakvizsgára felkészítő felsőoktatási szakirányú továbbképzést kell érteni. 

Szakvizsgára történő felkészülés: 
 

b)A szakvizsgára való jelentkezést a mindig soron következő óvodapedagógusnál 
megbeszélést tartunk, hogy ki szeretne a szakvizsgát szerezni. 

c)Célom ösztönözzem a kollegákat a szakvizsga letételére, s erre lehetőséget is biztosítunk. 
d)Mindig szem előtt tartjuk a PP-ban, szereplő feladatainkkal, valamint a „Zöld Óvoda” cím 

megtartásával kapcsolatos szakvizsgákat. Elsősorban ilyen irányú szakvizsgákat javaslunk 
elvégezni. 

e)Minden új lehetőséget figyelemmel kísérünk, s továbbítjuk a kollegák részére. Nagy 
figyelmet fordítunk az SNI-s gyermekek befogadásával kapcsolatos  képzésekre, hogy 
minél többen tudjuk szakmailag segíteni a gyermekek fejlesztését , fejlődését. 
 

Finanszírozás: 
 
Előnyt élveznek azok a szakvizsgák, amelyek pedagógiai programunk megvalósítását segítik elő. A 
szakvizsgára való felkészítés költségtérítéses. Az óvoda a részvételi díj 80 % -át vállalhatja fel a 
költségvetési keretből. Utazási költség arányos térítése az éves költségvetésünk ismeretében 
vállalható fel. Az óvoda a lehető leggazdaságosabb megoldás esetén vállalhatja fel a fenti költségek 
térítését. 
 
Helyettesítési alprogram: 
  
Elsődleges cél: a rendelkezésre álló kínálatból olyan felkészülési lehetőség kiválasztása, amelyek 
nem tanítási időben történnek.  
Amennyiben ez nem lehetséges:  

α)a munkarend átszervezésével, valamint a törvény által biztosított heti 4 óra, amire a 
dolgozó felkérhető. 

 
 

�  Továbbképzési alprogram: 
 
Javasolt témák a továbbképzési témákra. 

 
1. Mentálhigiénés képzések az óvodapedagógusok részére. 
2. PP fő irányelveinek megvalósítása érdekében még magasabb szintű vizsgázott kollegák 

támogatása. 
3. SNI – s gyermekek elfogadása fejlesztése, szakmai hozzáértés tudatossá tétele. 
4. Gyermekvédelmi feladatokkal  kapcsolatos továbbképzési lehetőségek kihasználása.  
5. Kompetencia alapú nevelés az óvodában, valamint az Integrációs Óvodai Program 

bevezetésének s azzal való ismerkedés lehetőségeinek feltárása, megismertetése. 
 
A hétévenkénti továbbképzés jellemzői:  

β)pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 
hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az 55. 
életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a továbbképzésben. 

 A hétévenkénti továbbképzés az alábbi pontokban felsorolt módon teljesíthető: 
χ)hétévenkénti továbbképzés-egy vagy több továbbképzés keretében- legalább 120 órás 

foglalkozáson való részvétellel. 
A továbbképzés szakaszai: 

δ)az egyes pedagógusra vonatkozó hétéves továbbképzési szakasz azt határozza meg, hogy 



az adott személynek mely időszakon belül kell teljesítenie a továbbképzésen való 
részvételi kötelezettséget. 

ε)a továbbképzés ütemezéséről a munkáltató írásban értesíti a pedagógust, vagy írásban kéri 
a pedagógus. 

φ)a hétéves kötelezettség időtartama a pedagógus diplomájának megszervezését követő 7. 
év szeptember 01.-én kezdődik és addig tart, amelyben az 55. életévét betölti. 

Helyettesítési alprogram: 
 
A helyettesítést az óvoda saját pedagógusaival oldja meg. A helyettesítésre történő beosztásnál a 
helyettesítés általános szempontjait vesszük figyelembe. 

 
 
 

� Finanszírozási alprogram: 
 

� Lehetőség szerint a mindenkori kiscsoportos kollegák ne járjanak a beszoktatás időszakában 
továbbképzésre, ezzel is biztosítva a gyermekek nyugodt, óvodai életet, beszoktatását. 

� A  szakvizsgát elvégzőket a mindenkori jogszabálynak megfelelően, költségvetésünkbe 
beütemezve az esetleges fenntartói támogatással segítve ösztönözzük  a szakirányú képesítés 
megszerzését. A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és 
továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt. 

�  A hétéves továbbképzést már teljesítők folyamatos újbóli besorolása a továbbképzési terv 
szerint történik. 

� Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai 
végzettséggel és szakképzetséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely 
hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett 
ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez. Alkalmazni kell akkor is, ha a 
szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt. 

�  A 277/1997.(XII.22.)Korm.rend.16.§ (2) bek. a következő rendelkezést írja elő:       
    A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárulhat a központi költségvetés, 
a fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli. 
 
 

4.Helyettesítési alprogram.: 
 
A képzésen résztvevő kolléga helyettesítését a váltótársával próbáljuk megoldani, hogy a 
csoportba járó gyermekek érzelmi kötődése ne csorbuljon. 
Felhasználjuk a pedagógusok kötelező óraszámának 4 órával történő kiegészítését, amely 
heti 4 óra feladattal terhelt, tehát a pedagógus helyettesítésére is felhasználhatja az idejét. 
 

 
 
A beiskolázási tervet egy nevelési évre készítjük, ami az éves továbbképzési tervet jelenti. Ezt 
a dokumentumot 1 évre minden év március 15. –ig kell elkészíteni s a nevelőtestülettel 
véleményeztetni, valamint a fenntartóval elfogadtatni. Figyelembe kell venni a szakmai 
munkaközösségek véleményét is.  
 

A beiskolázási tervben, előnyben kell részesíteni azt: 
 
a, akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra 
b,akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendeli, 
c,aki s szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és 



d, akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szüksége 
      e,figyelembe kell venni annál a pedagógusnál aki: 

� írásban kéri felvételét a továbbképzési rendbe 
� aki megfelel a továbbképzési felvétel, részvételi követelményeknek 

       
�        az óvodavezetője köteles írásban értesíteni a jelentkezőt, hogy elfogadta, vagy   

       elutasította a kérését.. 
�       a továbbképzési kötelezettségnek megfelelően a nyilvántartást a törvény szerint 
            kell mindig rögzíteni, megfelelő dokumentációkat és bizonylatokat nyilvántartásba  
            venni. 

 
 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas,2013.03.14.                                       …………………………………………… 
                                                                                  Ácsné Fehér Klára intézményvezető 
 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2013.márciusi óvodapedagógus állományú 
dolgozói. 

 
 
 
 
 
 
 

s.sz. Pedagógus neve: Első 
végzettsége: 

Megjegyzés 
      aktuális időtartam vége: 

1. Ácsné Fehér Klára 1985 A hétéves időtartam: 2019 
2. Vass Aranka 1985 A hétéves időtartam : 2019 
3. Angyalné Maróti Tímea 2013 A hétéves időtartam: 2020 
4. Kissné Halász Éva 1978 A hétéves időtartam: 2019 
5. Nagy Katalin 1977 A hétéves időtartam. 2019 
6. Kalapáti Béláné 1979 A hétéves időtartam: Mentesül  
7. Andóczi-Balogh Rózsa 2012 A hétéves időtartam : 2019 
8. Locskai Gáborné 1982 A hétéves időtartam : 2020 
9. Ács Szílvia 2004 A hétéves időtartam: 2018 
10. Lázár Teréz 2007 A hétéves időtartam: 2014 
11. Szilágyi Judit 2011 A hétéves időtartam : 2018 
12. Kissné Keresztes Orsolya 1986 A hétéves időtartam: 2019 
13. Faddi Petra 1997 A hétéves időtartam : 2018 
14. Korda Hajnalka 2008 A hétéves időtartam: 2015 
15. Maczkó Lászlóné 1977 A hétéves időtartam: Mentesül 
16. Hegyiné Kassai Éva 1980 A hétéves időtartam: Mentesül 
17. Jegyes Molnár Kata 1995 A hétéves időtartam: 2016 
18. Szrenkóné Sebők Edit 1980 A hétéves időtartam: 2019 
19. Kovács Renáta 2003 A hétéves időtartam : 2019 
20. Békési Szilvia 1999 A hétéves időtartam : 2020 



21. Szabó-Kocsisné Ökrös Ildikó 1993 A hétéves időtartam: 2017 
22. Kispéterné Sándor Ágnes 1985 A hétéves időtartam : 2019 
23. Horváthné Czmorek Hedvig 1985 A hétéves időtartam: 2019 
24. Horváthné Mongyi Marianna 1986 A hétéves időtartam : 2019 
25. Ferencz Vili Mariann Márta 2009 A hétéves időtartama:2016 
26. Szőkéné Szűcs Éva 2008 A hétéves időtartam: 2015 
 
 

2013-2018 
 

Továbbképzési terv. 
 

Név 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Ácsné Fehér Klára x x x x x x x 
Kissné Halász Éva x x x x x x x 
Nagy Katalin x x x x x x x 
Vass Aranka x x x x x x x 
Angyalné Maróti Tímea x x x x x x x 
Kalapáti Béláné x x x x x x x 
Andóczi-Balogh Rózsa x x x x x x x 
Ferencz Vili Mariann 
Márta 

x x x x x x x 

Faddi Petra x x x x x x x 
Maczkó Lászlóné x x x x x x x 
Kisné Keresztes Orsolya x x x x x x x 
Locskai Gáborné x x x x x x x 
Lázár Teréz x x x x x x x 
Szilágyi Judit x x x x x x x 
Ács Szilvia x x x x x x x 
Szőkéné Szűcs Éva x x x x x x x 
Hegyiné Kassai Éva x x x x x x x 
Jegyes Molnár Kata x x x x x x x 
Szabó-Kocsisné Ökrös 
Ildikó 

x x x x x x x 

Békési Szilvia x x x x x x x 
Szrenkóné Sebők Edit x x x x x x x 
Kovács Renáta x x x x x x x 
Kispéterné Sándor Ágnes x x x x x x x 
Horváthné Czmorek 
Hedvig 

x x x x x x x 

Horváthné Mongyi 
Marianna 

x x x x x x x 

        
 
Jel magyarázat: Kötelező továbbképzési időszak : x  



                          Nem kötelező a továbbképzés: x 
                          Mentesül a továbbképzés alól : x 
 

Záró rendelkezések 
 

A továbbképzési program felülvizsgálatát kezdeményezheti az óvodavezető vagy bármely 
pedagógus, ha a program lejárta előtt új szempontok vagy feladatok merülnek fel. 
A program a Közalkalmazotti Tanács véleményének kikérése után a nevelőtestület hagyja jóvá. 
A továbbképzési program irattári elhelyezése mellett a pedagógusok számára hozzáférhetővé kell 
tenni. 
 
 
 
Záradék 
 
 
A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák továbbképzési programját a közalkalmazotti tanács 
véleményezte. 
 
 
 
2013.03.12.                          ------------------------------------------------------------ 
                                                         Közalkalmazotti Tanács Elnöke 
                                                              Szrenkóné Sebők Edit 
 
 
 
 
Nevelőtestület jóváhagyta. 
 
2013.03.14.                            ------------------------------------------------------------- 
                                                             Általános vezető helyettes 
                                                                Hegyiné Kassai Éva 
 
 
 
 
 
A Továbbképzési Programot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 14/2014. Kth. sz. határozatával 
jóváhagyta. 
 
Kiskunhalas, 2014. január 31. 
 
 
 
        Dr. Ferenczi Mária 
         jegyző
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3.sz. melléklet 
 
 
 
 
 

Százszorszép Óvodák 
 

6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.  
 

OM azonosító: 027567 
 
 
 
 

Továbbképzési program 
 
 

2013 – 2018.  
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4.2. A pedagógus joga, hogy: ................................................................................................... 19 

1. Jogszabályi háttér 
 

6. 277./1997.(XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők jutatásairól és kedvezményeiről. 
 

 
2. Továbbképzési program részei 
 

γ)Szakvizsgára való alprogram 

η)Továbbképzésre való alprogram 

ι)Finanszírozási alprogram 

ϕ)Helyettesítési alprogram 

 
3. Általános elvek 
 

4. 3.1 A továbbképzési program egységben kezelendő 
 

• A minden év március 15.-ig elkészített beiskolázási tervvel 

• A pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával 

 

5. 3.2. A pedagógus- továbbképzés célja 
 
    A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítása, bővítése, 
fejlesztése, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel való közvetlen 
foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez. A 
továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. 
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6. 3.3. A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése 
 
    A továbbképzésben a pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését 
követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az 55.-dik életévét 
betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt az Nkt.62.§(2) bekezdésében szabályozott 
továbbképzésben. 
    A hétévenkénti továbbképzés legalább 120 órás foglalkozáson való részvétellel és az előírt 
tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.  A továbbképzés egyéb, törvényben 
meghatározott módon is teljesíthető (pl: szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben második oklevél 
megszerzésével, stb.). 
 
    Megszüntethető- az Mt.89.§(3) bekezdése, illetve a Kjt.30.§ (1) bekezdésének d) pontjára 
hivatkozással- annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a 
továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen. 
 
 4. A pedagógus jogai, kötelezettségei 

7. 4.1. A pedagógus kötelezettsége, hogy: 
 

5. a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alaklommal részt vegyen a 
továbbképzésben, 

6. írásban kérje felvételét az óvodai továbbképzési programban, beiskolázási tervben minden év 
december 31.-ig teheti meg. 

8. 4.2. A pedagógus joga, hogy: 
 

• akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési kötelezettsége, 
• a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséért hétévenként várakozási idejét egy évvel 

csökkentsék, 

• a pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél megszerzését követő év első 
munkanapjától magasabb osztályba sorolják. 
 

    A továbbképzési és szakvizsga iránti igények benyújtása után az igényelt képzési formáról és annak 
szükségességéről egyeztet a vezetővel, a képzési feltételekről tájékoztatást nyújt. Az intézményvezető 
ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni az intézmény.  
   A Közalkalmazotti Tanács véleményezi a beiskolázási tervet. 
   A képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet,) bemutatni. Amennyiben 
támogatásban részesült az intézmény által és nem végzi el, eredményesen a képzést a kijelölt időben a 
támogatást vissza kell fizetni az intézménynek. 
 
5. A beiskolázási terv elkészítésénél előnybe részesül 
 

- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra (2008-2013 között 
betöltötte a 40. életévüket, vagy közelednek a rendszerből való kilépést jelentő 
55.életévükhöz.) 
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- akiknek a hétévente való továbbképzésen való részvétellel a munkáltató elrendelte 

- akik a szakvizsgában beszámítható továbbképzésre jelentkeztek.  

- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra 

- akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendeli, 

- aki s szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és 

- akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szüksége 

- figyelembe kell venni annál a pedagógusnál aki: 

� írásban kéri felvételét a továbbképzési rendbe 

� aki megfelel a továbbképzési felvétel, részvételi követelményeknek 

       

� az óvodavezetője köteles írásban értesíteni a jelentkezőt, hogy elfogadta, vagy elutasította a 
kérését.. 

� a továbbképzési kötelezettségnek megfelelően a nyilvántartást a törvény szerint kell mindig 
rögzíteni, megfelelő dokumentációkat és bizonylatokat nyilvántartásba venni. 

 

I. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 
 

Alapfogalom: 
� szakvizsga, a szakvizsgára felkészítő felsőoktatási szakirányú továbbképzés 

 
Szakvizsgára történő jelentkezés: 
 

� A nevelőtestületben továbbra is arra törekszünk, hogy szakvizsgát adó képzéseken vegyenek 
részt az óvodapedagógusok.  

� A továbbképzésre kötelezettek a szakvizsgára jelentkezés előtt megbeszélést tartanak, 
egyeztetnek.  

� Mindig szem előtt tartjuk, hogy a Pedagógiai Programban szereplő feladatainkkal összhangban 
legyenek a megszerezni kívánt képesítések. Egészséges életmód, mozgás, differenciált 
fejlesztés, drámapedagógia, környezetvédelem.  

� Kiemelt cél, hogy minden szakmai területen legyen szakvizsgázott pedagógus. 

� A szakvizsgázni szándékozók közül előnyt élvez annak a kérelme, aki hosszútávon magas 
színvonalú munkát végez. 
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� A szakvizsga letételét követően a fizetési fokozat közötti várakozás idejét egy évvel 
csökkenteni kell. 

 
 
 
 

II. Továbbképzési alprogram 
 
A továbbképzés fajtái: 
 
           - hétévenkénti továbbképzés 

- egyéb – nem hétévenkénti továbbképzés körébe tartozó-továbbképzés 
Jellemzői: 
A pedagógus a diploma - oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember első 
munkanapjától  addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó 
munkanapjáig vesz részt a továbbképzésben. 
 
A hétévenkénti továbbképzés megvalósul 
- egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való 
részvétellel, az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével. 
 
A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető  
 

− pedagógus-szakvizsga - vagy azzal   egyenértékű vizsga letételével. 

− szakirányú továbbképzésben második vagy további oklevéllel. 
− A munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség megszerzése 

után, további főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, kiegészítő alapképzésben vagy 
szakirányú továbbképzésben, második vagy további oklevél.  
 
A továbbképzés szakaszai 

5. az egyes pedagógusra vonatkozó hétéves továbbképzési szakasz azt határozza meg, hogy az adott 
személynek mely időszakon belül kell teljesíteni a továbbképzésen való részvételi kötelezettséget 

6. a továbbképzés ütemezéséről a munkáltató írásban értesíti a pedagógust, vagy írásban kéri a 
pedagógus.  

 
III. Finanszírozási alprogram 

 
� A szakvizsgát elvégzőket a mindenkori jogszabálynak megfelelően, költségvetésünkbe 

beütemezve az esetleges fenntartói támogatással segítve ösztönözzük a szakirányú képesítés 
megszerzését. A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és 
továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt. 

 
� A hétéves továbbképzést már teljesítők folyamatos újbóli besorolása a továbbképzési terv 

szerint történik. 
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� Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai 

végzettséggel és szakképzetséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely 
hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett 
ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez. Alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai 
megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt. 

 
� A 277.1997.(XII.22.)  Korm. rendelet 6§ 2. bek. a következő rendelkezést írja elő:       

A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárulhat a központi költségvetés, a 
fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli. 

IV. Helyettesítési alprogram 
 

� A képzésen résztvevő kolléga helyettesítését elsősorban a váltótársával oldjuk meg, hogy a 
csoportba járó gyermekek érzelmi kötődése ne csorbuljon. 

 
� Segítséget jelent az óvodapedagógusok kötelező óraszámán felüli heti 4 óra feladattal terhelt 

munkaideje, mely térítés nélküli helyettesítésre is felhasználható. 
 
Kiskunhalas, 2013. márc. 12.  
 
 
                                                                                 Nyerges Pálné 
              intézményvezető 
 
6. Mellékletek 
 

� Továbbképzési időszakok rendszere pedagógusonként  

� 7 évenkénti továbbképzések teljesítése pedagógusonként 

 
Záró rendelkezések 
 
 
A továbbképzési program felülvizsgálatát kezdeményezheti az óvodavezető vagy bármely pedagógus, 
ha a program lejárta előtt új szempontok vagy feladatok merülnek fel.  
A programot a Közalkalmazotti Tanács véleményének kikérése után a nevelőtestület hagyja jóvá.  
A továbbképzési program irattári elhelyezése mellett a pedagógusok számára hozzáférhetővé kell 
tenni.  
 
Záradék 
 
A Százszorszép Óvodák továbbképzési programját a Közalkalmazotti Tanács véleményezte. 
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2013. márc. 13-án          Horti Lászlóné 
             KAT elnöke 
 
 
 
Nevelőtestület jóváhagyta. 
 
 
 
2013. márc. 14-én          Varga Ferencné 
                Vez. hely. 
 
 
 
 
A Továbbképzési Programot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 14/2014. Kth. sz. határozatával 
jóváhagyta. 
 
Kiskunhalas, 2014. január 31. 
        Dr. Ferenczi Mária 
         jegyző 
 
 
15/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EU-Fire Kft-vel alapítandó  
Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő jegyzett tőke mértékét 
felemeli 450 000 Ft-ra, illetve az össztőke mennyiségét 3 millió forintra. A cég tőkeszerkezete ezzel 
változatlan arányú marad: 15% Kiskunhalas Város Önkormányzata, 85% EU-Fire Kft.  

 
16/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai István 

polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodás aláírására. A szerződés 
tárgya a Bácskainfó 2001. Turisztikai, Információs és Szolgáltató Bt. kiadványában 3 darab 
(216x210mm, 142x210mm, 290x426mm méretű) felület vásárlása bruttó 203.200,-Ft értékben, a 
2014-es költségvetés terhére. A felület megvásárlásért 3000 példány hajtogatott formában  és 20 
darab fényes fali műnyomón megjelenő köteles példányt biztosít Bácskainfó 2001. Turisztikai, 
Információs és Szolgáltató Bt. Kiskunhalas Város Önkormányzata részére. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
1. pontban beszerzendő kiadványokhoz 50.000,-Ft értékben készíttesse el  Kiskunhalas város 
utcaszintű digitális térképét. 

(A megállapodást formátumára tekintettel nem közöljük.) 
 

17/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott lakbérű 

lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokat: 
 
SORSZÁM LAKCIM m2 SZOBASZÁ

M 
KOMFORT-
FOKOZAT 

LAKSÁSOK 
ÁLLAPOTA 

Költség alapon 
számolt lakbér 
minimum Ft/hó 
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1. ALLOMAS U 3 III.11. 55 2 Komfortos 
Gázfőtéses 

LAKÓTEL. 
TÉGLAÉPÜLET 

15 300 Ft 
2. ALLOMAS U.7.I.5. 55 2 Komfortos 

Gázfőtéses 
LAKÓTEL. 
TÉGLAÉPÜLET 

17 800 Ft 
3. HOSOK TERE 4. I. 3. 

 
85 2 Komfortos 

Gázfőtéses 
EMELETES, 
RÉGI ÉP. 

32 900 Ft 
4. KURUC V.T.41.IV.13. 62 2 Összkomfortos PANEL, 

LAKÓTEL. 
19 500 Ft 

5. KURUC V.T.42.IV.13. 54 2 Összkomfortos PANEL, 
LAKÓTEL. 

17 000 Ft 
6. ÁLLOMÁS U.9.IV.13. 55 2 Komfortos  

Gázfőtéses 
LAKÓTEL. 
TÉGLAÉPÜLET 

15 300 Ft 
7. BERCSÉNYI 

U:18.IV.14. 
55 2 Összkomfortos PANEL, 

LAKÓTEL. 
17 300 Ft 

8. KOSSUTH U.43.II.15. 37 1 Komfortos  
Gázfőtéses 

TÉGLA, 
EMELETES 

14 300 Ft 
9. KURUC V.T.40.IV.15. 62 1+2fél Összkomfortos PANEL, 

LAKÓTEL. 
19 500 Ft 

10. ALLOMAS U 1 IV.14. 49 2 Komfortos 
Gázfőtéses 

LAKÓTEL. 
TÉGLAÉPÜLET 

13 600 Ft 
11. ALLOMAS U 9.II.9. 55 2 Komfortos 

Gázfőtéses 
LAKÓTEL. 
TÉGLAÉPÜLET 

17 200 Ft 
12. KURUC V.T.40.II.9. 62 1+2fél Összkomfortos PANEL, 

LAKÓTEL. 
24 000 Ft 

13. KURUC V.T.43.I.5. 34 1 Összkomfortos PANEL, 
LAKÓTELEPI 

13 200 Ft 
 
 
2. A Képviselő-testület a pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t. 
 
3. A Képviselő-testület a 270/2011. Kth számú határozatát módosítja, az értékesítésre kijelölt 
ingatlanok köréből kiemeli a következőket: 
 
 
 

Cím Hrsz 

ALLOMAS U 1 IV.14. 4748/1/A/14 

ALLOMAS U 9.II.9. 4748/2/A/9 

KURUC V.T.40.II.9. 4729/4/A/24 

KURUC V.T.43.I.5. 4729/4/A/65 

 
18/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t, hogy 
az alábbi ingatlanok értékéről értékbecslést készíttessen, a értékbecsléseket terjessze a Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé. 
 

1 KISKUNHALAS, BETHLEN G. TÉR 6. I. 1.               143/A/1 HRSZ 

2 KISKUNHALAS, EÖTVÖS U. 10. ingatlan                                   14. HRSZ 

3 KISKUNHALAS,  SZILÁDY ÁRON U. 4. FSZ. 7. raktár   2242/A/7 HRSZ. 

4 KISKUNHALAS, SZILÁDY ÁRON U. 4. FSZ. 12.  iroda 2242/A/12 HRSZ 
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19/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti 
Önkormányzat és a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház között létrejövő bérleti szerződést, a szerződés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
2. A 2264/14 -es helyrajzi számon lévő Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
ingatlan alagsorának felújításával a Kiskunhalas Város Önkormányzata új rendelőt hoz létre a Felnőtt 
orvosi ügyeleti feladat ellátására. Az előírt követelményekkel rendelkező helyiségek kialakításához a 
forrásokat a 2014. évi költségvetésben szerepelteti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a felújítással, kialakítással kapcsolatos szerződések, jognyilatkozatok megtételére. 
 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Bem u. 2. szám alatti volt 
orvosi rendelő hasznosítására vonatkozó 308/2013. Kth. számú határozatát. Felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy amennyiben szükséges, a felnőttorvosi ügyelet ideiglenes elhelyezéséről a Bem u. 
2. szám alatti ingatlanban gondoskodjon.  
 

Bérleti szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalasi Semmelweis Kórház (6400 Kiskunhalas, Monszpart L. u. 1. 
képviselő: Dr. Romhányi Zoltán főigazgató) mint Bérbeadó, (továbbiakban Bérbeadó), másrészről pedig 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. képviselő: Gyovai István polgármester) 
mint Bérlő, (továbbiakban Bérlő) között alulírt napon és helyen a továbbiak szerint:  
 
Előzmények: 

1. Bérbeadó 2012. május 1. napjától használja  a Kiskunhalas Monszpart L. utca 1. szám alatt található, a 
Kiskunhalasi Földhivatalnál bejegyzett 2264/12 hrsz. alatt felvett ingatlanból összesen 310,82 m2-t ,az 
alábbi megosztás szerint: tüdőgondozó épületében a felnőtt ügyelet (200,8 m2),-  a szakrendelő 
épületében gyermek ügyelet(110,02 m2) céljára.  

 
2. Szerződő felek a bérleti szerződést határozatlan időre kötik.  

2.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy 2012. május 1. napjától  2012. december 31. napjáig  a 
helyiségek használata  ingyenes használatban volt,  

2.2 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig  a bérleti díj egy összegben kerül 
meghatározásra  a 2.3 pontban meghatározott bérleti feltételekkel.  

2.3 2014. január 1. napjától az ingatlan után bérlő bruttó 10 000 Ft/ hó bérleti díjat köteles fizetni 
bérbeadónak negyedévente az azt követő hónap 15. napjáig,  kibocsátott számla ellenében, átutalás 
formájában, a Bérbeadó Magyar Államkincstárnál vezetett  10025004-00333142-00000000 számú 
számlájára. A bérlő köteles ezen kívül a rezsi költségeket megtéríteni, amely magában foglalja a 
közmű szolgáltatások díját. 

 
3. A bérleményt nappali időszakban a Bérbeadó használja saját feladatai ellátására, a Bérlő orvosi ügyelet 

feladatellátásra használhatja, az annak megfelelő idősávokban, vagyis hétköznapokon 18:30-07:30-ig 
hétvégén és ünnepnapokon pedig 0-24-ig. A bérbeadó kijelenti, hogy az ingatlant másnak bérbe, illetve 
használatba nem adta, senkinek olyan jogot nem engedélyezett, amely bérlő használatát bármilyen 
formában korlátozná.  

 
4. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt a bérleti díjon kívül a bérelt 

ingatlan valamennyi az általa igazoltan használt időtartam alatt keletkező időarányos költségét viseli - 
amely magában foglalja a közüzemi díjakat (víz, villany, hődíj), és az esetleg felmerülő egyéb 
költségeket is. A közüzemi költségekről a számlát a bérleti díjjal együtt kapja meg a bérlő negyedévente 
utólag.  
 

5. A fenntartási költségek tekintetében a mindenkori számla alapja az alábbiak figyelembevételével 
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számítandó:  
  Áramdíj:     - Gyermek ügyelet: 17 kWh/nap 
       - Felnőtt ügyelet: 15,3 kWh/nap. 
  Alapja a fogyasztók száma, teljesítménye és az üzemidő. Az áram egységára a  
 mindenkori áramszolgáltató által a Bérbeadónak számlázott egységár. 
  
  Használati víz:  -Gyermek ügyelet: 275 l/nap. 
     -Felnőtt ügyelet: 375 l/nap. 
Alapja az MI-10-158-1:1992 szabvány, valamint a középértéknek tekintett összesen napi 5 egészségügyi 
dolgozó és 10 beteg fogyasztása ügyeletenként, illetve a Bérbeadó által fizetendő mindenkori víz és csatorna 
egységdíj. 
 
  Melegvíz(gázfogyasztás): -Gyermek ügyelet: 0,88m3/nap 
      -Felnőtt ügyelet: 1,2m3/nap 
 
Alapja az MI-10-158-1:1992 szabvány, valamint a középértéknek tekintett összesen napi 5 egészségügyi 
dolgozó és 10 beteg napi vízfogyasztása szerinti melegvíz arány(40%), illetve a Bérbeadó által a 
gázszolgáltatásért fizetendő mindenkori egységdíj. 
 
  Fűtési gázköltség:  -Gyermek ügyelet:147,77 kWh/ m2/év 
      -Felnőtt ügyelet:147,77 kWh/ m2/év 
Alapja a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. által 2010.01.11-én készített  Megvalósíthatósági 
tanulmány, mely a TIOP-2.2.4/09/1 jelű pályázathoz készült. A tanulmány a 7/2006.(V.24.)TNM rendelet 
szerint állapítja meg az adott szakrendelő éves fűtési igényét négyzetméter arányosan. A fizetendő arányos 
összeg  kiszámításához szükséges a mindenkor a Bérbeadó által fizetendő gáz egységár  mértéke, valamint a 
igénybe vett négyzetméterek.  

 
6. A bérlő a bérleményt köteles rendeltetésszerűen használni, a bérlő a bérleményen átalakítási 

munkálatokat nem végezhet. 
 

7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződést bármelyik fél 180 napos felmondási 
idővel írásban gyakorolhatja a másik fél felé. Ez alól kivételt képez a Felnőtt ügyelet helyszíne, melyet a 
Bérlő lehetőségei szerint 2014. 04. 01-jén, de legkésőbb az új helyszín engedélyezésekor visszaad a 
bérbeadónak. 

 
8. Azonnali hatállyal felmondásnak van helye abban az esetben, ha bármelyik fél a szerződésben írt 

kötelezettségeket megszegi, illetve a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi és egyéb szolgáltatási 
díjakat egyszerű írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg. 

 
9. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor az ingatlant haladéktalanul 

bérbeadó birtokába adja, ugyanolyan állapotban, mint amilyen állapotban birtokba vette.  
 

10. Abban az esetben, ha a bérlő a szerződés megszűnésekor bérbeadó birtokába nem adja, akkor a jogtalan 
használat idejére a bérleti szerződés háromszorosát köteles használati díjként fizetni.  

 
11. Szerződő felek kijelentik, hogy a bérleményt bérlő harmadik személynek albérletbe vagy használatba 

nem adhatja.  
 

12. Bérbeadó kijelenti, hogy külön írásbeli engedély nélkül Bérlő részére hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 
bérleményt bérlő telephelyként vagy esetleg fióktelepként feltűntethesse.  

 
13. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári 

Törvénykönyv, valamint a lakások és helységek bérletére vonatkozó 1993. évi XVIII-as törvény 
rendelkezései tartják irányadónak. 
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14. Szerződő felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat elsősorban peren kívül próbálják 
rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét.  

 
A fenti bérleti szerződést elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt írtuk alá.  
 
 
Kelt, Kiskunhalas, 2014. január hó 30. napján. 
 
 
 ……………………………….  ……………………………………. 
  Bérbeadó     Bérlő 
  
 
20/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Ipari Park 

kihasználtságának növelését. A jelenleg nem hasznosítható területek fejlesztésével az 
Önkormányzat további potenciális ipartelepítésre alkalmas területet hoz létre. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete elfogadja, hogy korábbi döntés ellenére 
jelenleg nem aktuális szakmai irányító bevonása, a koncepció felülvizsgálata, ennek esedékessége 
az 1. pont teljesülésekor, egységesen kiajánlható területek elkészültekor lehet újra aktuális. 
 

21/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. június 1. napjával létrehozott, 

többszörösen módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás aláírására. 

 
 
 

1. melléklet 
 
Az egyes önkormányzati közszolgáltatási és területfejlesztési feladatok közös ellátásában a Kötöny 
Kistérségi Területfejlesztési társulás önkormányzatai1, a minden állampolgár számára elérhető 
minőségi szolgáltatás, az indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklése, a 
szolgáltatások színvonalának a gazdaságossági szempontok alapján történő javítása céljából az alábbi 
feltételekkel megállapodnak: 
  

 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
a  

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
Létrehozásáról 

(A települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. december 1-jén hatályba lépett 
2004. évi CVII. tv-ben foglaltak figyelembevételével történő átalakulási, 2005.05.10., 2006.01.31., 2006.03.30., 

2007.09.10., 2008. 01.15., 2008.04.25., 2008.05.19., 2009.01.15., 2009.05.18.; 2011.03.10.; 2012.03.09., 2012.11.28; a 

                                                 
1 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben foglaltak figyelembevételével történő 
módosításai, 2013.05.14-i2 módosításokkal;2014.-i módosításokkal  

EGYSÉGES SZERKEZETBEN . 
Az átalakulás hatálybalépésének napja: 2005. február 1.) 

 
Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Balotaszállás, Ady Endre u. 26.) 
Harkakötöny  Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, Kossuth u. 1.) 
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia, Ady Endre u. 114.) 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.) 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) 
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.) 
Pirtó  Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Pirtó, Dózsa György u. 19.) 
Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.) 

  
3önkéntes és szabad elhatározásukból, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján 
  

� több önkormányzati feladat és hatáskör, 
� valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, 

célszerűbb ellátására4 
 

a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása 
érdekében egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés 
alapján jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre, a5 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulást. 
 
A tagönkormányzatok a társulást 2004. június 01. napjától határozatlan időre hozzák létre.6 
7 … 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
  
  

1.) A társulás neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: többcélú társulás) 
  
2.) Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. (továbbiakban: térségközpont) 
 
3.) A társulás pecsétje: Kör alakú, közepén Kiskunhalas címeréből a kun-vitéz, a kör szélén 

körbefutó felirattal: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
  
4.) A társulás tagjai és székhelyük: 

 

                                                 
2 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
3 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
4 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
5 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
6 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
7 Hatályon kívül helyezte: 34/2007. (09.10.) HTKT sz. határozat 
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Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Balotaszállás, Ady Endre u. 26.) 
Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, Kossuth u. 1.) 
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia, Ady Endre u. 114.) 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.) 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) 
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.) 
Pirtó  Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Pirtó, Dózsa György u. 19.) 
Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.) 
 

5.)  A társulás székhely önkormányzata: Kiskunhalas Város Önkormányzata8 
 

6.)  A társulás tagjainak képviselőit a megállapodás 3. sz. függeléke tartalmazza.9 
 
7.) A társulás tagjainak lakosság számát a megállapodás 4. sz. függeléke tartalmazza.10 
  
8.) Működési területe: a tagtelepülések közigazgatási területére terjed ki.  
 
9.)  11 
 
10.) A többcélú társulás feladatainak ellátására az alábbi intézményt tartja fenn:12 

13 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
Alapítás időpontja: 2008. január 1.14 

 
11.) A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személy. 
 

A többcélú társulás alapító és felügyeleti szerve a tagtelepülési önkormányzatok képviselő 
testületei. Az alapító és felügyeleti jogokat az önkormányzatok képviselő-testületei által megbízott 
tagokból álló bizottság látja el. 
 

                   A gazdálkodás megszervezésének módja szerint, saját bankszámlával rendelkezik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörű.  
A társulás gazdasági tevékenységet folytathat, gazdasági társaságban tulajdont szerezhet. 
15 

 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA,  

FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 

 

                                                 
8 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
9 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
10 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
11 Hatályon kívül helyezte: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
12 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
13 Hatályon kívül helyezte: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
14 Beiktatta: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
15 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat;  
Hatályon kívül helyezte: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
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1.) A Többcélú Társulás célja: A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, a kistérségi 
önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése. 

2.) A Többcélú Társulás funkciói: 

� önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, 
intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, 
biztosítása, fejlesztése, 

� államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, 
� térségfejlesztés, 
� területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (pályázatok készítése, 

megvalósítása)16  
� településfejlesztés összehangolása. 
 

17 

3.) A Többcélú Társulás feladat- és hatáskör ellátása: 

         Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a 
társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott 
feladatok megvalósításához hozzájárulnak. 

� A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság,  az, 
hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és emberközeli közigazgatással 
szolgálja ki a térség lakosságát. 

� A Többcélú Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket.  
� A Többcélú Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete által 

átruházott feladat- és hatásköröket.  
� A Többcélú Társulás köteles ellátni a törvény által közvetlenül hozzá telepített önkormányzati 

feladat- és hatásköröket.  
  

4.) Többcélú Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 
gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb 
munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja. 

5.) A Többcélú Társulás egyes feladatainak ellátását a térségközpont önkormányzat, vagy a társulás 
más tagja intézménye útján látja el. A feladatellátásról a feladatot vállaló és a feladatellátást 
igénylő települési önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulással, valamint az 
érintett települési önkormányzat képviselő-testülete külön megállapodást köt. 

A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a társulás feladatát mely intézmény látja el.    

6.) A Többcélú Társulás feladatait többféle módon láthatja el. 

A feladatellátás módjai: 

� társulás útján (társulási megállapodás keretében, külön társulási megállapodás keretében),18 
� saját intézmény,  
� térségközpont (városi) intézmény útján, 
� mikro térség (községi) intézmény, 
� ellátási szerződés, 

                                                 
16 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
17 Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
18 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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� feladat ellátási szerződés, 
� közszolgáltatási szerződés, 
� vállalkozási szerződés,  
� térségközpont polgármesteri hivatala, 
� mikro térség polgármesteri hivatala útján,  
� egyéb módon. 

  

I.FEJEZET 
 

ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK   
  

A társulásnak az önkormányzatok által átruházott feladata és hatáskörei: 19 
 

A.) Területfejlesztéssel összefüggő feladatok20 
  

21  
22  
B.) Nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú történő ellátása 
 
23 
C.) Szociális és gyermekjóléti alapellátás, szakellátás és  intézményi feladatellátás 
 
D.) Családsegítés, házi segítségnyújtás, kistérségi szintű működtetése 
   
24 
25 
E.) A társulás és tagjai közbeszerzési eljárásainak közös szervezése és bonyolítása 
 
F.) A kommunikációs rendszer kistérségi szintű egységes működtetése 
  

9. 26 
 

G.) Írott és elektronikus média működtetése 
 
27  
28 
29 

H.) Határmenti kapcsolatok szervezése.30 
                                                 
19 Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
20 Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
21 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
22 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
23 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
24 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
25 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
26 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
27 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
28 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
29 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
30 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
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I.) Sporttal kapcsolatos feladatok közös ellátása31 
 
J.) Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység32 
 
A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott  közszolgáltatási feladatokat, a 
feladatellátás módját, a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok felsorolását és a feladatot 
ellátó intézmény megnevezését a megállapodás 2. sz. függeléke tartalmazza.33 
A tagönkormányzatok által tervezett megállapodásokat és közös fenntartású intézmények 
felsorolását a megállapodás 2/a sz. függeléke tartalmazza.34 

 
 

II. FEJEZET 
  

A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 
  

A társulás döntéshozó szerve 
  

1.) A társulás vezető döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja e 
megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.  

2.) A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének 
rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. 

3.) A társulási tanács alakuló ülését Kiskunhalas Város Polgármestere hívja össze. A társulási tanács 
alakuló ülésén mondja ki a társulás megalakulását.35  

4.) A társulási tanács alakuló ülésén, titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az elnök 
helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét. 
Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök személyére az 
elnök tesz javaslatot.36  

5.) A társulás tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
6.) A társulási tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a 

társulási tanácsban végzett tevékenységükről.37  
7.) A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott 

közmeghallgatáson, falugyűlésen tájékoztatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás 
tevékenységéről, valamint a Halasmédia és Kultúra Non-profit Kft.-n38 keresztül folyamatos 
tájékoztatást adnak az ülésen hozott fontos döntésekről. 

 
A Társulási Tanács működése 

  
1.) A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  
2.) A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk 

esetén a korelnök hívja össze és vezeti.39  

                                                 
31 Beiktatta: 28/2008 (04.25.) HTKT sz. határozat 
32 Beiktatta: 40/2009. (05.18.) HTKT sz. határozat 
33 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
34 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
35 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
36 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
37 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
38 Módosította: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31. 
Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
39 Módosította: /2014. HTKT hat, hatályos: 2014. 
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3.) A társulási tanács ülését össze kell hívni:  
d. szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;  
e. a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára annak kézhezvételétől 

számított tizenöt napon belül;  
f. a megyei kormányhivatal40 vezetőjének kezdeményezésére annak kézhezvételétől számított 

tizenöt napon belül.  
 

4.) A társulási tanács ülése nyilvános.  
 
5.) A társulási tanács  

g. zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, 
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi 
ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá 
önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;  

h. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha 
a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  

 
6.) A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a székhely település képviselő-

testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a 
társulási tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzéséért felelős szervnek41 és a társulás tagjainak. 

 
7.) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező tag 

jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség 
lakosságszámának egyharmadát. Adott kérdésben történő határozathozatal szempontjából a 
határozatképesség megállapításakor csak azon tagokat kell figyelembe venni, akik az adott 
feladatellátásban társult tagok. A javaslat elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és a jelenlévők által képviselt települések 
lakosságszámának egyharmadát. A tag vagy képviselője – szervezeti, személyi működési feltétel 
megteremtésére vonatkozó ügyeket kivéve – csak azon ügyekben rendelkezik szavazati joggal, 
amelyekre társult. 

 
8.) Minősített többség szükséges: 

a) Társulási Megállapodás elfogadásához és módosításához42 
b) Szervezeti és működési szabályzat elfogadásához és módosításához43 
c) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az 

ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;  
d) az 5.) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez és  
e) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, összeférhetetlenség 
megállapítása.44 és 

f) 45 
 

                                                 
40 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
41 Módosította: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31. 
42 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
43 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
44 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
45 Hatályon kívül helyezte /2014 HTKT határozat. hatályos: 2014.  
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9.) A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévő tagok 
szavazatainak kétharmadát és a jelenlévők által képviselt települések lakosságszámának a felét. 

  
Bizottság 

  
1.) A társulási tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat létre a 

társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság 
önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A bizottság tagjainak számát, összetételét és 
működésének rendjét a társulási tanács határozza meg, a bizottság elnöke a társulási tanács tagja 
lehet. Az elnök a bizottság javaslatáról, intézkedéséről a társulási tanács elnökét írásban 
tájékoztatja.  

 
2.) A társulási tanács a többcélú társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából 

pénzügyi bizottságot, a Szociális Szolgáltató Központ munkájának, működésének figyelemmel 
kísérésére szociális bizottságot hoz létre. A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a 
társulási tanács tagjai közül kell választani.46 

 
Jegyzői Kollégium 

  
1.) A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat jegyzője.  
2.) A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi. 
3.) A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába esetenként 

bevonja a kollégiumot. 
4.) A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tart a kollégiummal. 
5.) A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a döntések 

végrehajtásában.  
 

  A Társulás munkaszervezete 
  
(1) A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, valamint a 

működésével kapcsolatos feladatokat a Társulás székhelyének önkormányzati hivatala látja el 
(továbbiakban: munkaszervezet) külön megállapodás alapján.47 

  
 
 
 
 
 

III. FEJEZET  

  

 A TÁRSULÁS M ŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA 
 

A munkaszervezet feladata48 
 

                                                 
46 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
47 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
48 Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 



 45

1.) A munkaszervezet feladatai:  
 

− ellátja az adminisztrációs feladatokat (iratkezelés, információgyűjtés, stb.) 
− megszervezi, előkészíti a társulás üléseit, 
− végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit, 
− vezeti a társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat a kormányhivatalnak, 
− elkészíti és aktualizálja a társulás szabályzatait, 
− a társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó 

tevékenységet végez,  
− javaslatot készít, vagy készíttet a térséget érintő fejlesztési programjai megvalósításához, 
− figyeli a pályázati lehetőségeket, 
− az érintett települési önkormányzat tisztségviselőivel vagy megbízottjaival együttműködve 

elkészíti a társulás céljaival megegyező pályázati dokumentációkat, 
− közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati dokumentációik 

elkészítéséhez, 
− intézi a társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit,  
− felügyeli illetve lebonyolítja a társulás és intézményei közbeszerzési eljárásait, 
− nyilvántartja a társulás külön számlájának pénzforgalmát, 
− intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb., 
− elkészíti a társulás költségvetését, féléves és éves beszámolóját, időközi költségvetési és mérleg 

jelentést, éves leltárát, 
− adatot szolgáltat a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséhez, 
− biztosítja a likviditás, szolvencia fenntartását, 
− benyújtja a társulás éves támogatás49 igényét, 
− folyamatosan nyomon követi a normatív mutatók változását, mely alapján elkészíti az évközi 

lemondásokat, pótigénylést, valamint az év végi elszámolást, 
− Szociális Szolgáltató Központ fenntartói feladatainak ellátása: 

• működési engedélyeztetési eljárások lebonyolítása, 
• intézményfinanszírozási feladatok elvégzése, 
• kapcsolattartás a működést engedélyező és ellenőrző hatóságokkal, 
• adatszolgáltatások, kimutatások készítése az önkormányzatok részére, 
• a szociális intézmény önkormányzatonkénti éves elszámolásának elkészítése, 
• fenntartói ellenőrzési feladatok ellátása, 
• felügyeleti szerv felé küldendő jelentések jóváhagyása. 

− ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.  
 
2.) A feladatok ellátását a munkaszervezet vezetője (jegyző) irányítja, a Társulási Tanács felügyeli.  
 

 
 

A társulás tagjai beszámolási kötelezettsége 
 

A társulási tanács tagjai évente egyszer beszámolnak képviselő-testületüknek a Társulási Tanácsban 
végzett tevékenységükről.50 

 
 

                                                 
49 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
50 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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IV. FEJEZET 
  

 A TÁRSULÁS VAGYONA, M ŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI 
  
1.) A társulás pénzügyi forrása: 

 A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét 
� települési önkormányzatok által a társulásnak átadott feladattal kapcsolatos, az adott 

feladatra járó állami hozzájárulások és egyéb támogatások, 
� saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai) 
� központi költségvetési pénzeszköz   
� egyéb bevételek biztosítják.51  

 
2.) A társulás működésének, valamint a társulás fenntartásának költségeihez a társult önkormányzatok 

a mindenkor hatályos, Magyarország52 költségvetéséről szóló törvényben az állami támogatás 
megállapításánál figyelembe vett lakosságuk számának arányában járulnak hozzá, melynek mértéke 
a 2.) b.) pontban meghatározott Ft/fő tagdíj.53  

  a.) 54 
b.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének tagdíját a Társulási Tanács az adott 

költségvetési év elemi költségvetési határozatában állapítja meg.55  
c.) A társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. 
d.) A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a társulás 
vagyonát képezi, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó rész a 
pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható. A 
Társulási Tanács a munkaszervezet útján gondoskodik a társulás költségvetésének 
végrehajtásáról.56 
e) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének tagdíját a tagönkormányzatoknak 2 
részletben kell teljesíteniük. Az első részlet befizetésének határideje tárgyév június 30., a második 
részlet befizetési határideje tárgyév szeptember 30. 
Amennyiben a tagönkormányzatok befizetési kötelezettségüknek a fenti határnapig nem tesznek 
eleget, a munkaszervezet 30 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett tagot írásban 
felhívja az elmaradt tagdíj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a munkaszervezet 
újabb felhívást eszközöl 30 napos fizetési határidő megjelölésével.57 
60 napon túli késedelem esetén a Társulás felhatalmazza számlavezető pénzintézetét, hogy 
követeléseit az adós tagönkormányzat számlájáról beszedje.58 
A tagönkormányzatok által vállalt egyéb pénzügyi kötelezettség vonatkozásában az önkormányzat 
és a Társulás közötti külön megállapodásban, vagy társulási tanácsi határozatban foglaltakat kell 
irányadónak tekinteni azzal, hogy 60 napon túli késedelem esetén a Társulás élhet az inkasszó 
lehetőségével.59 

 

                                                 
51 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
52 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
53 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
54 Hatályon kívül helyezte: 34/2007. (09.10.) HTKT sz. határozat 
55 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
56 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
57 Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
58 Beiktatta: 31/2008 (05.19.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. június 17. 
59 Beiktatta: 31/2008 (05.19.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. június 17. 
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 60 
 
3.) A jelen társulási megállapodás I. fejezet IV/1.) pontjában meghatározottak szerint megállapított 

társulási hozzájárulást átutalással kell teljesíteni a társulásnak, az OTP Kiskunhalasi Fiókjánál 
vezetett 11732064-15542315 számú főszámlára.  

Azok a települési önkormányzatok, melyek a Társulás feladatellátáshoz szükséges jogszabályban 
rögzített feltételeket nem teljesítik, és ebből a Társulásnak állami támogatásból származó 
bevételkiesése származik, kötelesek a bevételkiesést megtéríteni. 
A megtérítési kötelezettség mértékéről, a fizetési határidőről a Társulási Tanács költségvetési, 
illetve zárszámadási határozatában dönt.61 

 
4.) A társulás tagjai által befizetett tagdíjak kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási 
 feladatokat a munkaszervezet végzi. A pénzfelhasználásról a munkaszervezet vezetője év végén 
elszámolást  készít, melyet megvitatásra a Társulási Tanács tárgyévet követően, legkésőbb április 30-
ig beterjeszt.62 
 
5.) A Társulási Tanács a társulás zárszámadását határozattal fogadja el.  
 
6.) A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályok az irányadók. 

  

 

V. FEJEZET 
  

A TÁRSULÁS ELLEN ŐRZÉSÉNEK RENDJE 
  

1.) A társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján célszerűségi és gazdaságossági szempontból 
ellenőrzik a társulás működését.  

 
2.) A társulás ellenőrzésének tapasztalatairól szóló előterjesztést a társulási tanács köteles megvitatni, 

és arról határozatot hozni.  
 
3.)  A munkaszervezet és így a társulás belső ellenőrzését a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal belső ellenőre látja el, külön megbízás alapján.63 
 
 

 
 
 
 
 
 

VI. FEJEZET 
  

                                                 
60 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
61 Beiktatta: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
62 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
63 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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KIADMÁNYOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 
 
 

A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről a társulás külön szabályzatban rendelkezik.64 
 
 

VII. FEJEZET 
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 65 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a szociális és gyermekvédelmi feladatok 
hatékonyabb ellátása érdekében 2008. január 1. napjával megalapította önálló intézményét, a Szociális 
Szolgáltató Központot (továbbiakban SzSzK).  
A tagönkormányzatok által átadott feladatokat, valamint az SzSzK működtetésével, finanszírozásával 
kapcsolatos és egyéb részletszabályokat az egyes tagönkormányzatokkal kötött feladat átadás-átvételi 
megállapodás, a feladat ellátásához szükséges vagyon átadásáról szóló rendelkezéseket a vagyon 
átadás-átvételi megállapodás tartalmazza. 
Az SzSzK által biztosított, illetve a tagönkormányzatok által igénybevett ellátásokat az SzSzK alapító 
okirata rögzíti. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ tekintetében a Társulási Tanács 
az alapítói és irányítási jogok gyakorlója.66 
 
 

VII./A Szociális ellátások 
 

Rendeletalkotási kötelezettség 
 

(1) A többször módosított szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
(Szoctv.) 92. § (1) bekezdése alapján az SzSzK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások tekintetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó rendeletalkotásra 
kijelöli Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületét. 
 
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a társult települések felhatalmazása alapján 2011. április 1. 
napjáig rendeletet alkot a  
- SzSzK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a 

fizetendő térítési díjakról, 
- a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének feltételeiről, 
- a térítési díjhátralékosok kezeléséről, 
- valamint a Szoctv. 92. § (2) bekezdésben foglaltakról. 
 
(3) A társult önkormányzatok Szoctv. 140/C. §-ának megfelelően, a (2) pontban meghatározott 
időpontig módosítják hatályos rendeletüket. 

 
 
 

Intézményi térítési díj 
 

                                                 
64 Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
65 Beiktatta: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31. 
66 Beiktatta: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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(1) A Társulási Tanács az általa fenntartott SzSzK intézményi térítési díjait évente egy alkalommal 
határozattal állapítja meg tárgyév április 1-jéig (2011. évben legkésőbb 2011. március 16-ig), melyet a 
szolgáltatási önköltség korrigálása függvényében további egy alkalommal felülvizsgálhat.  
 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait az összes telephely 
vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete tartalmazza. 
67 
 
(3) Az igénybevett szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díja tekintetében Kiskunhalas 
Város Jegyzője gondoskodik a lakosság jogszabály szerinti tájékoztatásáról.68 
 

Személyi térítési díj 
 

 (1) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, évente két alkalommal felülvizsgálható 
és megváltoztatható, kivéve a Szoctv. 115. § (6) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottakat. 
 
(2) Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a kérelemre 
okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül az azt alátámasztó dokumentumok 
becsatolásával a fenntartóhoz fordulhat a személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt. 
 
(3) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető (továbbiakban szakmai 
vezető) és a Társulás Szociális Bizottsága javaslata alapján a személyi térítési díjat elengedheti, ha: 

a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális, 
egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,  

b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – önhibáján kívüli egy éven túli 
munkanélküliségének fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége 
és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti.  

 
(4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Társulás Szociális Bizottsága 
javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: 

a) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi 
pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, 

b) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el,  

 
(5) A Társulási Tanács a személyi térítési díj elengedéséről vagy csökkentéséről a kérelem beérkezését 
követő társulási ülésen határozattal dönt, zárt ülés keretében. 
 
(6) A térítési díj csökkentése vagy elengedése során kieső bevételt a kérelmező lakóhelye, vagy ennek 
hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell megtérítenie a Társulás részére külön 
megállapodás alapján. 
 
(7) A megállapított, be nem fizetett, nyilvántartott térítési díjról (továbbiakban térítési díjhátralék) a 
szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a 
behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 
 
(8) A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak minősül a 
249/2000. Korm.r. (Áhsz.) 5. §. 3. pontja alapján. 
                                                 
67 Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
68 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
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A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről határozattal dönt. 
 
(9) A térítési díjhátralék törlése miatt keletkező bevételkiesést az érintett önkormányzatnak meg kell 
térítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján. 
 
 
 

VII./B. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások69 
 
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, azon igénybevétele, valamint a fizetendő térítési díjak 
vonatkozásában a szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az alábbi 
eltérésekkel: 
 

Rendeletalkotási kötelezettség 
 

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 29. § (3) 
bekezdése alapján az SzSzK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátások tekintetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó 
rendeletalkotásra kijelöli Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületét. 
 
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a társult települések felhatalmazása alapján 2012. április 1. 
napjáig rendeletet alkot a  
- SzSzK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, 
- a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének feltételeiről, 
- a térítési díjhátralékosok kezeléséről, 
- valamint a Gyvt.29. § (2) bekezdésben foglaltakról. 
 
(3) A társult önkormányzatok a Gyvt. 161/E. §-ának megfelelően módosítják hatályos rendeletüket. 

 
Intézményi térítési díj 

 
(1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjait az 
összes telephely vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 
tartalmazza. 
 

Személyi térítési díj 
 

(1) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Társulás Szociális Bizottsága 
javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: 

a) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel, 
b) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi 

pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, 
c) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, 
d) térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg szülő 

vagy gyermek esetén. 

                                                 
69 Beiktatta: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
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Működési engedélyezési eljárás 
 
(1) Az SzSzK által nyújtott szolgáltatások működési engedélyezési eljárásában a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (a továbbiakban: működést engedélyező hatóság) illetékes. 
 
(2) Működési engedélyezési eljárás megindításáról a Társulási Tanács dönt, ezen túl a 
tagönkormányzatok jóváhagyó döntése szükséges az alábbi esetekben: 

- új feladat felvétele, leadása, 
- új telephely létrehozása, meglévő megszüntetése, 
- ha a működést engedélyező hatóság egyéb speciális ügyben előírja. 

 
 

VIII. FEJEZET 
  

A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉN Ő CSATLAKOZÁS, 
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA  

ÉS A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 
   

1.)   A társuláshoz csak települési önkormányzat képviselő-testülete csatlakozhat. 
 A csatlakozási szándékot a társulási tanács elnökének írásban kell bejelenteni. 
 Az új tag felvételi kérelmét a társulási tanács ülésén meg kell vitatni. 
       A tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott képviselő-

testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy a társulási megállapodásban leírt 
követelményeket elfogadja.  

 
2.) A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges: 
 a.) a megállapodás jóváhagyásához 
 b.) a megállapodás módosításához 
 c.) a megállapodás megszüntetéséhez 
 d.) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 
  

3.) A társulásból kiválni törvényben, meghatározott esetekben, valamint a helyi önkormányzati 
általános választásokat követő hat hónapon belül lehet.70 
A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a társulási megállapodást felmondani 
kívánó képviselő-testület legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival 
közölni. 

  
4.) A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával, a naptári év utolsó napjával, 

kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének 
ismételt felhívásra, határidőben nem tett eleget.71 

 
5.) A társulási megállapodást a felek határozatlan időre kötik meg.72 Amennyiben a társulás által 

felvállalt feladat a jelen társulási megállapodás hatálya alatt megszűnik – kivéve, ha a feladat 
jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott feladatra jóváhagyott támogatást kamattal 
növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. 

                                                 
70 Módosította: /2014. HTKT hat, hatályos:  
71 Módosította: /2014. HTKT hat, hatályos: 2014. 
72 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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Amennyiben jelen társulásból történő kilépés eredményeként a társulás nem felel meg a többcélú 
társulások támogatásáról szóló jogszabályban rögzített feltételeknek, úgy kilépő 
önkormányzat(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzat(ok)ra – lakosságszám szerint – jutó 
támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.  
 

6.) A társulás megszűnik, ha valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését. 
 
7.) A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás 

vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között.  

 
8.) A társulás megszűnés vagy a társulásból történő kiválás esetén, amennyiben a megszűnéssel vagy 

a kiválással összefüggésben visszafizetési kötelezettség keletkezik, a kapott fejlesztések arányában, 
illetve a Társulási Tanács döntése alapján teljesítik a társulás tagjai a pályázati felhívásnak 
megfelelő visszafizetést.73 

 
9.) Elszámolás rendje: 

- A társulás tagjai a kiváláskor és megszűnéskor kötelesek egymással elszámolni. 
- A többcélú kistérségi társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által 

a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni, 
Közös vagyon kiadásának rendje: 
- annak a kiválás időpontjától számított 5 éven belüli kiadására a társulás tagja csak 

abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás feladatainak 
ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú társulással kötött 
szerződés alapján használati díj illeti meg.74 

 
 

IX. FEJEZET 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK  
  
1.) A társulás a jelen megállapodás aláírásával határozatlan időre jön létre. 
 
2.) A társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között 

tárgyalásos formában egyeztetni. Kétszeri eredménytelen egyeztetést követően a tagok a 
bírósághoz fordulhatnak. A tagok e társulási megállapodásban eredő vitáig esetére kikötik a 
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét.75  

 
3.)  A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.76  

 
4.) A jelen megállapodást a társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 
 

                                                 
73 Módosította: 34/2007 (09.10.) HTKT sz. határozat 
74 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
75 Módosította: /2014. HTKT hat.., hatályos: 2014.. 
76 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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5.) A társulási megállapodás mellékletei:77 
1. számú melléklete: a társulási megállapodás jóváhagyó aláírási példánya 
2. számú melléklete: a megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó testületi ülésről 

készült, hitelesített jegyzőkönyvi kivonat 
3. számú melléklete78 

 
6.) A társulási megállapodás függelékei:79 
 
 1. számú függeléke: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladatai80 
 2. számú függeléke: a már létrejött kistérségi megállapodások, a tervezett 

megállapodások és tervezett közös fenntartású intézmények 
felsorolása 

 3. számú függeléke: a társulás tagjainak képviselői81 
 4. számú függeléke: tagtelepülések lakosságszáma82 
 5. számú függeléke:  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ alapító okirata 
 
 
Kiskunhalas, 2013. május 31. 
 
 
 
 
 
ZÁRADÉK 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását a fenntartó önkormányzatok 
képviselőtestületei ….napi hatállyal az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:83

                                                 
77 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
78 Hatályon kívül helyezte: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31. 
79 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
80 Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
81 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
82 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
83 Beiktatta: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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1. számú melléklet 
Balotaszállás Község Önkormányzata 79/2004..Kt.h.számú határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005.(I.27.) sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  42/2005. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   7/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 55/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 122/2007. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  12/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  74/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  85/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  6/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  75/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 31.  47/2011. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 29.  44/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 13. 187/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 29. 65/2013. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014.  /2014. sz. határozat 
 
 
        …........................................    
                    polgármester 
   
Harkakötöny Község Önkormányzata 16/2004.Kt.h.számú határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005.(I.31.).sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  26/2005. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   3/2006. sz. határozat  
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 19/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 38/2007. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  6/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  17/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  28/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  4/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  44/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 25.  16/2011. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 23.  20/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 14. 91/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. június 4. 27/2013. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. /2014. sz. határozat 
 
        …........................................    
                     polgármester 
  
Kelebia Község Önkormányzata   139/2004.Kt.h.számú határozat   
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 13/2005.sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  101/2005. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   25/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 102/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 229/2007. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  32/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  168/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  154/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  9/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  143/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 30.  93/2011. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 22. 41/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 13. 211/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 22. 68/2013. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014.  /2014. sz. határozat 
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        …......................................... 
         polgármester 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata  191/2004.Kth.számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 18/2005.sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  140/2005. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   …/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 97/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 255/2007. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  18/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  103/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  170/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  1/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  126/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 16.  48/2011. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 26. 69/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 20. 292/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 30. 157/2013. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014.január 30. 21/2014. sz. határozat 
 
 
        ….........................................  
         polgármester 
 
Kisszállás Község  Önkormányzata  86/2004.Kth.számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás: 12/2005.ök.sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  98/2005. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   5/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30.  72/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 139/2007. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  2/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  77/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  80/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  11/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  92/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 30.  49/2011. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 29. 39/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 13. 172/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 30. 72/2013. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. /2014. sz. határozat 
 
        ….........................................  
         polgármester 
 
Kunfehértó Község Önkormányzata   86/2004.Kth.számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 3/2005.(I.27).sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  66/2005. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.  5/2006. sz. határozat  
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30.  85/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 108/2007. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  2/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  53/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  79/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  7/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  59/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 29.  54/2011. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 27. 28/2012. sz. határozat 
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Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 18. 113/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 28. 49/2013. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. /2014. sz. határozat 
 
        …....................................... 
         polgármester 
  
 
Pirtó Község Önkormányzata   34/2004.Kth. számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005..8I.26,sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  28/2005. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   4/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 22/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 38/2007. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  1/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  19/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  22/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  1/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  26/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 31.  10/2011. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 26. 10/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 12. 58/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 31. 29/2013. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014.  /2014. sz. határozat 
 
                    …........................................ 
         polgármester 
 
Tompa Város Önkormányzata            86/2004.Kth.számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 19/2005.sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  88/2005. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31. 15/2006. sz. határozat  
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 68/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 131/2007. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  8/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  94/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  112/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15. 7/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  84/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 28.  30/2011. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 26. 39/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 20. 230/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 30. 106/2013. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. /2014. sz. határozat 
 
        ….........................................  
         polgármester 
 
Zsana Község Önkormányzata   99/2004.Kth.számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 8/2005.Ök..sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  94/2005. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   9/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 117/2006. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 151/2007. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  6/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  71/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  96/2008. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  11/2009. sz. határozat 
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Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  80/2009. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 28.  44/2011. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 27. 41/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 20. 157/2012. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 28. 91/2013. sz. határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014.  /2014. sz. határozat 
 
        ….........................................  
         polgármester 
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1. sz. függelék 
 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladatai  
(2012.01.01.) 

 
Szakágazati besorolás: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
 

Szakfeladat Alaptevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
84  
85  
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása 
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
86  
87  
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 

 
 

                                                 
84 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
85 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
86 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
87 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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2. sz. függelék 
A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott közszolgáltatási feladatok:88 
 

Közszolgáltatási feladat Feladatellátás 
módja 

Társult települési 
önkormányzatok 

Feladatot ellátó intézmény neve 

89 
 

Szociális közszolgáltatási feladatkörben90 
Szociális Szolgáltató Központ 
által ellátott szociális, 
gyermekjóléti feladatok: 

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- 91 
- idősek otthona 
- időskorúak 

gondozóháza 
- családsegítés 
- gyermekjóléti szolg. 
- családok átmeneti 

otthona 
- hajléktalan szálló 
- idősek klubja 
- fogyatékos személyek 

otthona 
- támogató szolg. 
- 92 
- fogyatékos személyek 

nappali ellátása93 
/ I. fejezet C-D.) pont 

önálló 
intézmény 

Kiskunhalas 
Balotaszállás 
Harkakötöny 
Kelebia 
Kisszállás 
Kunfehértó 
Pirtó 
Tompa 
Zsana 

Székhely: 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
 
Telephelyek: 
Kiskunhalas, Garbai S. u. 6. 
Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. 
Kiskunhalas, Molnár u. 6. 
Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10. 
Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. 
Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.94 
Tompa, Szabadság tér 1. 
Tompa, Szabadság tér 4. 
95 
96 
Kisszállás, Iskola u. 20-22. 
Kunfehértó, Szabadság tér 7. 
Harkakötöny, Bem u. 2. 
Harkakötöny, Ady E. u. 8. 
 

97 

10. Írott és elektronikus média működtetése / I. fejezet G.) pont98 

Internetes portál működtetése  www.halasregio.hu99 Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal100 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 
  

                                                 
88 Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
89 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
90 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
91 Hatályon kívül helyezte: 2/2010. HTKT határozat 
92 Hatályon kívül helyezte: 66/2011. (12.20.) HTKT hat., hatályos: 2012. január 1. 
93 Beiktatta: 32/2012. (04.16.) HTKT hat. 
94 Beiktatta: 32/2012. (04.16.) HTKT hat. 
95 Hatályon kívül helyezte: 25/2011. (04.14.) HTKT határozat, hatályos: 2011. június 1. 
96 Hatályon kívül helyezte: 18/2012. (02.20.) HTKT határozat, hatályos: 2012. március 24. 
97 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
98 Beiktatta: 34/2007 (09.10.) HTKT sz. határozata 
99 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
100 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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2/a. sz. függelék 
A tagönkormányzatok által tervezett megállapodások és közös fenntartású intézmények: 
 

Közszolgáltatási feladat Feladatellátás 
módja 

Társult települési 
önkormányzatok 

Feladatot ellátó intézmény 
neve 

Nyilvános könyvtári feladatok / I. fejezet B.) pont  
Kistérségi nyilvános 
könyvtárak működtetése 

Társulási 
Megállapodás101 

Kiskunhalas 
Harkakötöny 
Pirtó 

Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal102 – Városi 
Könyvtár 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

103 

11. Írott és elektronikus média működtetése / I. fejezet G.) pont104 

Kistérségi települések 
rendszeres bemutatkozása, 
bemutatása, önkormányzati 
tájékoztatás a médiákon 
keresztül 

Társulási 
Megállapodás105 

Kiskunhalas 
Harkakötöny 
Pirtó 
 

Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
 – Halasmédia és Kultúra Non-
profit Kft.106 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

107 

12. 108 

 
 

                                                 
101 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
102 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
103 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
104 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
105 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
106 Módosította: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat 
Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
107 Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
108 Hatályon kívül helyezte: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
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3. sz. függelék109 
 

 
 
 
 
 
 

A társulás tagjainak képviselői 
 
 
 

Tag Cím Képviselő 

Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balotaszállás, Ady Endre u. 26. polgármester 

Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete Harkakötöny, Kossuth u. 1. polgármester 

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kelebia, Ady Endre u. 114. polgármester 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. polgármester 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisszállás, Felszabadulás u. 28.  polgármester 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kunfehértó, Szabadság tér 8. polgármester 

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tompa, Szabadság tér 3. polgármester 

Pirtó  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pirtó, Dózsa György u. 19. polgármester 

Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zsana, Kossuth u. 3. polgármester 

 
 

                                                 
109 Beiktatta: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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4. sz. függelék110 
13.  
14.  

15. A társulás tagjainak teljes állandó lakosságszáma 
(2013.01.01.) 

 
 
 
 

1. Balotaszállás 1 593 fő  
2. Harkakötöny 879 fő  
3. Kelebia 2 744 fő 
4. Kiskunhalas 29 305 fő 
5. Kisszállás 2 524 fő 
6. Kunfehértó 2 200 fő 
7. Pirtó 988 fő 
8. Tompa 4 799 fő 
9. Zsana 800 fő 

 
 
22/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mindennapi Vizünk” 

Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás többszörösen módosított Társulási 
Megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 
KEOP-2009-1.3.0 Ivóvízminőség javítása program 
megvalósítására létrehozott  
 
„MINDENNAPI VIZÜNK” 
 
IVÓVÍZMIN ŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás 
 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben foglaltak 
figyelembevételével történő módosításokkal  
 
EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 2014. ……………….. 
 

                                                 
110 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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Preambulum 
 
A Társulás célja 
 
 
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 
 
A tagönkormányzatok képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. § -ban 
foglalt felhatalmazás, illetve más hatályos jogszabályok alapján – abból a célból, hogy a 
Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II. – megvalósítási - szakaszában 
eredményesen vegyenek részt, az ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő 
mértékű önerejük biztosítása mellett a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai 
Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, 
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majd a működtetést, az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-
szolgáltatást biztosítani tudják,  
 
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnéven Önkormányzati 
Társulást (továbbiakban: Társulás) hoznak létre. 
 
A Társulás Tagjai rögzítik, hogy az önállójogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati 
Társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös 
előnyök és az arányos teherviselés alapján, a közös cél és feladat megvalósítása érdekében 
hozták létre, a Tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb 
megoldására. Az ebben vállalt kötelezettségeiket együttesen és egyenként is tiszteletben 
tartják, az ivóvízminőség javítása céljából vállalt feladataikat végrehajtják, és a 
beruházással megvalósult objektumokat, berendezéseket a támogatási szerződésükben előírt 
időtartamig fenntartják, a vállalt szolgáltatások ellátásáról költségvetésük és Társulási 
Megállapodásuk keretében gondoskodnak. 
 
A Tagok közös fenntartású intézményt nem tartanak fenn. 
 
A Tagok a Társulást határozatlan időre, de legalább a KEOP-2009-1.3.0 Ivóvízminőség 
javítása projekt program megvalósítására, beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az 
azt követő öt éves fenntartási időszakra hozták létre. 
 
 

I. A Társulás létrehozása 
 

 
I.1.  A Társulás Tagjai 
 
 
Társulás Tagjai  
Sor-
szám 

Tag neve Tag székhelye 
a Település 

lakosságszáma 

1. 
Bácsszőlős Község 
Önkormányzata 

6425 Bácsszőlős, Kossuth L.u.16. 
360 

2. 
Borota Község 
Önkormányzata 

6445 Borota, Felszabadulás u. 43. 
1406 

3. 
Csikéria Község 
Önkormányzata 

6424 Csikéria, Kossuth L.u.113. 
880 

4. 
Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

6136 Harkakötöny, Kossuth L.u.1. 
879 

5. 
Jászszentlászló 
Község 
Önkormányzata 

6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy.u.8. 
2546 

6. 
Kelebia Község 
Önkormányzata 

6423 Kelebia, Ady E.u.114. 
2744 

7. 
Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

6444 Kéleshalom, Fő u.2. 
472 

8. 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
29305 
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9. 
Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 
11826 

10. 
Kisszállás Község 
Önkormányzata 

6421 Kisszállás, Felszabadulás u.28. 
2524 

11. 
Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 
2200 

12. 
Móricgát Község 
Önkormányzata 

6132 Móricgát, Deák F.u.26/B. 
503 

13. 
Rém Község 
Önkormányzata 

6446 Rém, Május 1. u.17. 
1346 

14. 
Tompa Város 
Önkormányzata 

6422 Tompa, Szabadság tér 3. 
4799 

 
 
Továbbiakban a Társulás Tagjai – az egyes önkormányzati képviselőtestületek határozata 
alapján tartott Társulási alakuló ülésükön hozott döntésükkel – elhatározták, hogy 
létrehozzák a Tagönkormányzatok területén megvalósuló Ivóvízminőség-javító Program 
(továbbiakban: IMJP) keretében Önkormányzati Társulásukat. Az Önkormányzati Társulás 
az IMJP megvalósítására, azaz: a beruházás – fenntartás – működtetés céljából önálló jogi 
személyiséggel rendelkezik. 
 
Az összes tagönkormányzat képviselő-testülete az Mötv. 88.§ (2) bekezdés pont szerinti 
minősített többséggel született határozatával elfogadta, hogy belép az ivóvízminőség-javító 
önkormányzati társulásba. 
 
A Tagok az Mötv. 94. § (7) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a határozathozatal 
szempontjából, minősített többségen, Társulási jogviszonyukban az összes szavazatnak és 
az általuk képviselt települések lakosságszám legalább 50 (Ötven) % többségének igen 
szavazatával hozott határozatot értik. 
 
A minősített többséget nem igénylő kérdésekben az összes szavazat több mint fele, és 
egyidejűleg, az összes társult Tag, több mint felének szavazata szükséges a 
határozathozatalhoz. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges:  
 
a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében 
egyes törvények módosításáról  
a) a megállapodás jóváhagyásához;  
b) a megállapodás módosításához;  
c) a megállapodás megszüntetéséhez;  
d) a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 
e) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához; 
d) amelyről a mindenkor hatályos Mötv. minősített többség meghozatalát írja elő. 
 
A Társulásból kiválni az Mötv. 89.§ (1) bekezdése alapján lehet. A felmondásról szóló 
minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban 
köteles meghozni és erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 
A Társulás Tagjai a Társuláshoz való csatlakozástaz Mötv. 89. § (1) bekezdése szerint 
lehetővé teszik. A csatlakozás legalább 2 Tag ajánlásával, minősített többségi határozat 
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meghozatalával lehetséges, azzal a feltétellel, hogy az új Tag a Társulási Megállapodás 
tartalmát minden feltétel nélkül elfogadja. 
 
I.2.  A Társulás neve 
 
 „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 A Társulás rövidített neve: „Mindennapi vizünk” Önkormányzati Társulás 
 
 A Társulás bélyegzője: Körbélyegző 
     Körben a társulás neve, középen a címe 
I.3. A Társulás jogállása 
 
Önálló jogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulás.Az Mötv. 88.§ (1) 
bekezdése szerint: A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli 
megállapodással hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá. 
 
 Alapítói: az Alapító Okiratot aláíró 14 Önkormányzat 
 
 A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint KEOP 
projekt közös kedvezményezettjeinek (4/2011 korm. rendelet) megbízásából, a projekt 
lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el. 
 
A  társulás alaptevékenységének szakágazati besorolása:  
 
360000 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
 
A társulás alaptevékenységének besorolása szakfeladat rend szerint: 
 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429100 Vízi létesítmény építése 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási   tevékenysége 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi 
szinteken 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
 
I.4.  A Társulás nyilvántartásba vétele 
 
 Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulási Elnöke – az alapítók 
képviseletében – az akkor hatályos 2008. évi CV. Tv 5.§ szerint a megalakulást követően 
kezdeményezte a Társulásnak a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál (MÁK) 
való nyilvántartásba vételét. 
 
 
 
I.5. A Társulási Elnöke – aki egyben a Társulási Tanács elnöke is 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármestere: Gyovai István 
 
 A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. Együttes 
akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
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I.6. A Társulás székhelye    
 
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
 
I.7.  A Társulás alapításkori vagyona  
 
 2.000.000,- Ft – azaz – kétmillió forint. 
 
I.8.  A Társulási Megállapodás területi hatálya 
 
A Társulási Megállapodás területi hatálya a Társulásban résztvevő települési 
önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. 
 
I.9. A Társulási Megállapodás időbeli hatálya 
 
 A Társulási Megállapodás határozatlan időre,de legalább a közös forrásteremtés, 
majd sikeres pályázati részvétel esetén a Támogatási Szerződésben előírt IMJP KEOP 
projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő öt éves fenntartási 
időszakra jött létre – a Támogatási Szerződésbe foglalt feltételekkel:  
 
 A Társulási Megállapodás – szerződésszegés nélküli – módosítását, megszüntetését, 
felmondását a Társulás bármely Tagja csak a Társulási és Támogatási, illetve egyéb 
szerződésekben, megállapodásokban vállalt feltételek, a Tagok határozata, ezek hiányában 
a hatályos jogszabályok, különösen az Mötv.szabályai betartásával kezdeményezheti. 
 
I.10. A Társulás létrejötte 
 
Szerződő felek megállapítják, hogy a Társulás az alapításkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően létrejött, és a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti regisztrációja 
megtörtént. 
 
I. 11. A Társulási Megállapodás módosítása, jogok és kötelezettségek: 
 
Tagok jogai és kötelezettségei: 
 
a/1. A társult Tagsággal járó feladatok teljesítése: 
 
- A Társulási Megállapodásban, a Támogatási Szerződésben vagy ezekhez kapcsolódó 
szerződésben, határozatban vállalt kötelezettségeket, és az ebben vállalt időtartam alatti 
működtetést kötelező teljesíteni, tehát, e teljesítési kötelezettség időtartama alatt a Tagsági 
viszony kártérítési és kártalanítási kötelezettség nélkül nem mondható fel, nem szüntethető 
meg, esetleg – kivételes esetben- csődeljárás, vis major. 
 
- A Társulási Megállapodást általában a Társulás Tagja részéről – kártérítési és kártalanítási 
kötelezettség nélkül felmondani akkor lehet, ha a felmondás nem sérti a Társulási 
Megállapodásban foglaltakat, a hatályos jogszabályokat, különösen az Mötv. 
rendelkezéseit. 
 
a/2. A Társult Tag, fizetési kötelezettségei: 
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- Tekintettel arra, hogy a társult önkormányzatok a jogi személyiségű Társulást fejlesztési, 
beruházási céllal hozzák létre, rögzítik, hogy az önkormányzatok által a fejlesztés, 
beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Társulás, 
mint önálló jogi személy a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) benyújtására jogosult.  
 
- A Társulási Tanács, képviseletében az Elnök a Társulás számára fizetendő hozzájárulást, 
egyéb költséget, kötelezettséget jogosult – kétszeri írásbeli felszólítás eredménytelensége 
esetén – bírósági úton behajtani, mint lejárt kötelezettséget, amennyiben az inkasszó is 
eredménytelen volt. 
 
A Tagok megállapodnak, hogy fizetési késedelem esetére a Ptk. szerinti mindenkori 
késedelmi kamatot, de 4 hónapot meghaladó késedelem bekövetkezésétől emellett még 
további 3 % kamatmértéket jogosult a Tanács felszámolni késedelmi kamatként.  
 
- A Társulási Tanács a társult Tagok minősített többséggel hozott határozatával, a naptári 
év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból azt a Tagot, amely a Társulási Megállapodásban 
vagy a Társulási határozatban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem 
tett eleget. 
 
- Kizárási oknak minősül különösen: 
 
a) ha a Tag a megállapított pénzügyi vagy egyéb kötelezettségének írásbeli felszólítás 
ellenére, a felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül sem tesz eleget; 
 
b)  ha a Tag a Társulás működéséhez szükséges döntési vagy előzetes egyeztetési 
kötelezettségének nem tesz eleget;  
 
c)  ha a Tag a Társulás érdekei ellen cselekszik, vagy veszélyezteti a hatékony 
együttműködést. 
 
- A kilépő Tag a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a kilépésével a többi Tagnak 
a program megvalósításával összefüggésben okozott konkrét és közvetlen károkért, 
többletköltségekért. (Ide értendő többek között a beruházás átalakítási kényszere, 
módosított tervek, szervezet átalakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, 
beruházás elhúzódása, stb.) 
 
A Társulás megszűnik: 
 
ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 
megszűnési feltétel megvalósult; 
ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 
a törvényerejénél fogva; 
a bíróság jogerős döntése alapján.  
 
A Társulás Tagjai a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. 
 
A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő 
vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. A társult önkormányzatok 
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képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben bármelyik képviselő-
testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség által felkért 
tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a kereset benyújtása 
előtt a képviselő-testület kéri az egyeztető bizottság állásfoglalását. 
 
Ellenőrzési és beszámolási kötelezettség: 
 
A Tag önkormányzat polgármestere legalább évente egyszer köteles beszámolni a 
képviselő-testületének a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a Társulási cél 
megvalósulásáról. 
 
A Társulás Tagjai a megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és gazdasági 
szempontból ellenőrzik a Társulás működését. 
 
A Társulás Tagjai létrehozzák ellenőrző szervüket, amely csak a Társulási Tanácsnak van 
alárendelve.  
 
Az Ellenőrző Bizottság 3 Tagból álló, a Társulási Tanács Tagjai által választott szervezet. 
 
d) A Társulásból történő kilépés, kizárás 
 
A Társulásból történő kilépés, kizárás esetén a Társulás Tagjával a Társulásba bevitt 
vagyona vagy vagyoni hozzájárulása alapján kell elszámolni. A bevitt vagyon kiadására a 
Társulás Tagja csak akkor tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának 
ellátását, egyéb esetben a vagyontárgy természetben történő kiadását legfeljebb 4 évre el 
lehet halasztani. Ilyen esetben a kiváló Tagot használati díj illeti meg a Társulástól. 
 
e) A Társulási Megállapodás aláírásával minden Tag hozzájárulását adja, hogy 
kilépése esetén a Tagi elszámolás keretében neki jutó vagyonba beszámítható – külön 
nyilatkozata nélkül is – a kilépésével keletkezett, jogszabály, a Támogatási szerződés, a 
Társulási Megállapodás, vagy a Tag egyéb vállalása szerint felmerült kár és költség.  
 
Általános célok, alapelvek és kötelezettségek 
II.1. Általános cél 
 
A fő Társulási cél a döntő részben, várhatóan 90 %- ban KEOP pályázaton, az Európai 
Uniótól és a hazai központi költségvetésből elnyerhető, vissza nem térítendő támogatással 
megvalósuló vízgazdálkodási projektek - az Ötv-ben, a Vgtv-ben, egyéb jogszabályokban 
előírt, a helyi önkormányzatokat terhelő egészséges ivóvíz-ellátási közfeladat hatékony, de 
ugyanakkor a lakossági díjterhek jelentős növelése nélküli ellátása. 
 
II.2. Társulási alapelvek 
 
- önkéntesség és szabad elhatározás; 
- egyenjogúság tiszteletben tartása; 
- kölcsönös előnyök; 
- arányos teherviselés. 
 
 
II.3. Általános kötelezettségek vállalása a társult önkormányzatok részéről 
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A helyi önkormányzatok, mint az adott közfeladatok ellátásáért felelős szervek: 
 
együttműködnek egymással és a projektben közreműködő egyéb szervekkel, szervezetekkel 
a Program végrehajtásában, a beruházás működtetésében; 
költségvetésük keretébenbiztosítják a Program megvalósításhoz szükséges saját forrást; 
gondoskodnak a Program keretében megvalósuló eszközrendszer szabályszerű 
működtetéséről és a kapcsolódó közfeladatok, közszolgáltatások ellátásáról; 
költségvetésük keretében biztosítják és garantálják az egészséges ivóvíz szolgáltatás hosszú 
távú, fenntartható működtetésének és fejlesztésének személyi, intézményi, pénzügyi és 
gazdasági feltételeit; 
helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva, a magasabb szintű jogszabályokkal 
összhangban, biztosítják a projekt működtetésének helyi jogszabályi feltételeit, 
a Társulás, illetve a Társulás keretében a Tag önkormányzatok vállalják, hogy a 2007-2013. 
közötti programozási időszakra vonatkozó hatályos támogatás-felhasználási és eljárási 
szabályoknak megfelelően járnak el, alkalmazzák az Európai Unió, vonatkozó irányelveit.  
 
III. A Társulás részletes céljai, feladatai 
 
III.1. Önkormányzati közfeladatok 
 
A Tag önkormányzatok az egészséges ivóvíz biztosítását célzó önkormányzati közfeladatuk 
keretében meghatározott kötelezettségük hatékony ellátása érdekében egyrészt saját 
közigazgatási területükön belül megvalósítandó infrastruktúra kiépítésére és üzemeltetésére 
szolgáló létesítmények létrehozására és fenntartására kötnek szerződést. Ennek keretében 
megvalósítják a saját lakosságukat szolgáló ivóvízminőség-javító projekt beruházásait a 
Dél-Alföldi IMJP előkészítő szakaszában készült és elfogadott tervdokumentációk és 
tanulmányok alapján. 
Másrészt a Tagok a Társulási Megállapodásuk keretében kijelentik és megerősítik, hogy a 
Program előkészítése során elkészült dokumentációba foglaltakat tiszteletben tartják, a 
racionálisan kialakított objektum-elhelyezés, infrastruktúra kiépítés, ivóvíz-szolgáltatás 
érdekében a más – társult vagy azon kívüli – települések érdekeit is szemmel tartva, a 
szolgalmi és egyéb jogokat, jogosultságokat biztosítva járnak el. 
 
III.2. Műszaki-, technikai színvonal 
 
A Tagok ezeket a feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon, és a 
környezetet védő rendszerben kívánják megoldani, amely megfelel a hazai és nemzetközi 
jogszabályoknak, szabványoknak és elvárásoknak, a helyi viszonyoknak, és a lakosság 
érdekeit tartja szem előtt. 
 
III.3. Pályázat útján elérhető pénzügyi támogatások elnyerése 
 
E rendszer kialakítása érdekében az I. fejezet 1.) pontjában meghatározott önkormányzatok 
képviselő-testületei célul tűzik ki pályázat útján elérhető pénzügyi támogatások elnyerését. 
E támogatások elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Környezet és Energia 
Program (KEOP) keretében 2007-2013. között kiírt pályázatokon elnyert vissza nem 
térítendő támogatásból származhatnak és várhatóak.  
 
III.4. Pályázatok kidolgozása, benyújtása, végrehajtása 
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A társult önkormányzatok feladata – az önerő biztosítása mellett – e források megszerzése, 
az ehhez szükséges pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával összefüggő 
feladatok közös megoldása – a Társulási cél szerinti ivóvízminőség-javító 
környezetvédelmi beruházás elvégzése. 
 
III.5. A megvalósuló környezetvédelmi beruházás 
 
A megvalósuló környezetvédelmi beruházás eredménye összességében: 
- az Európai Unió 98/83-as számú EK irányelvben foglaltaknak megfelelő minőségű 
egészségesebb ivóvíz biztosítása a Társulás hatáskörébe tartozó lakosság számára; 
- az előkészítő szakaszban felmért állapotnál lényegesen jobb állapotú ivóvízhálózat. 
 
III.6. Projekt előkészítő szakasz 
 
A Társulási Megállapodást aláíró Tagok valamennyien részt vettek a Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító Konzorcium keretében a 2005-2009-ben, regionális szinten zajló 
projekt előkészítő szakasz munkájában, a megfelelő dokumentáció létrejöttéhez a tervezők, 
tanulmánykészítők rendelkezésére bocsátották a birtokukban lévő adatokat, ismereteket. 
Együttműködtek a területi és ellátási igényfelmérési feltárásban, majd a tervezésben. 
 
III.7. Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium közös tulajdona 
 
A Társulás a regionális összhang, a követelmények és elképzelések megvalósítása 
érdekében, illetve a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium közös tulajdonába 
került vagyon (elsődlegesen tervdokumentációk, tanulmányok stb.) közös hasznosítása 
érdekében a továbbiakban is folyamatosan együttműködik a Dél-Alföldi IMJP 
előkészítésében résztvevő Gesztorral – a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal 
(DARFT) -, illetve, a munkaszervezeteként eljáró DARFÜ Dél-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft111 - vel.  
 
III.8.  Együttműködés a szomszédos Társulásokkal 
 
A Dél-alföldi IMJP keretében kiépült – együttesen hatékonyabb – érdekképviselet 
biztosítása érdekében szükség esetén együttműködik a Társulás a szomszédos, vagy 
beruházási, működtetési stb. szempontból érintett, Társulásokkal, s a többi, a Dél-alföldi 
Régióban létrejött Társulással, az előkészítésben, végrehajtásban, működtetésben résztvevő 
szakmai szervekkel, szervezetekkel.  
 
III.9. E szerződés aláírásával a Társulás a Dél-alföldi IMJP megvalósításában résztvevő 
önálló jogi személyiségű önkormányzati társulás az alábbiakban meghatározott feladatokat 
vállalja: 
 
III.9.1. Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 
 
lakosságbarát tájékoztatók, fórumok szervezése, a többirányú információáramlás megfelelő, 
elérhető biztosítása, dokumentálása;  

                                                 
111 2009. július 1. után a DARFÜ Nonprofit kft-ként működhet a hatályos jogszabályok 
szerint. 
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egyes civil szervezetek, lakossági szerveződések bevonása a kommunikációs 
tevékenységbe, a helyi feladatok végrehajtásába a Program lakosság általi önkéntes, 
jogkövető elfogadtatásának elősegítése céljából; 
a rendszer megvalósításához szükséges saját források (önkormányzati és külső pénzeszköz, 
mint hitel, egyéb tőkebevonás stb.) biztosítása,  
a Társulási célok és feladatok mentén a helyi jogalkotás és döntéshozatal tervszerű, de 
egyben rugalmas végrehajtása, 
a hazai és EU-s központi forrásokra kiírt pályázatokon való részvétel; 
építési, kivitelezési, megvalósítási, üzemeltetési feladatok folyamataiban való részvétel; 
a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázati eljárások lefolytatása; 
a projekt megvalósítását szolgáló ingatlanok biztosítása, tiszta jogi helyzetük 
megteremtése; 
a minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 
széles körű közmegelégedéssel elfogadott költségfelosztás a települések között; 
a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek, egyéb Társulási közös 
költségek megelőlegezése vagy viselése (ha az nem támogatható pályázati forrásból vagy 
kötelező a megelőlegezése); 
a működtetés szervezeti és gazdasági feltételrendszerének folyamatos biztosítása, 
fenntartása; 
monitoring tevékenység a projekt megvalósítása során; 
az aktiválásban folyamatos együttműködés. 
 
III.9.2. Műszaki területen: 
 
a Társulás térségében az ivóvíz-szolgáltatás helyzetének, műszaki állapotának, a lakossági 
szükségletnek, ezek változásának, alakulásának módszeres figyelemmel kísérése, 
nyilvántartása; 
a projekt megvalósításához rendelkezésre álló dokumentációk, tanulmányok kivitelezésre 
történő megismerése és megismertetése az érdekeltekkel, beleértve az elvi 
környezetvédelemi engedélyezési tervek, elvi vízjogi engedélyezési tervek, építési 
engedélyezési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, költségtervek, elemzések, 
környezeti hatások – nem műszaki – összefoglalója, valamint egyéb dokumentációk, 
amelyek szükségesek a benyújtandó pályázatokhoz szakmai háttér tanulmányokként; 
a helyszínek előkészítése és építkezés; 
jogtiszta együttműködés a kivitelezőkkel; 
szakértői, építési, közbeszerzési stb. szerződések megkötése; 
műszaki munkálatok, átadás-átvételek felügyelete; 
a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatokban 
való részvétel; 
a projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer érdekeltek általi átadás-
átvétele, üzemeltetésének biztosítása. 
 
III.10. Támogatási Megállapodás 
 
Sikeres pályázati részvétel esetén a Tagok kötelezettséget vállalnak a pályázatban, majd 
Társulási szerződésben rögzítettek megvalósítására a Támogatási Megállapodásba foglalt 
előírásoknak megfelelően. 
 
III.11. Pénzügyi alapoknak a biztosítása 
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A Tagok kötelezettséget vállalnak a Program megvalósításához szükséges pénzügyi 
alapoknak a biztosítására a Társulási Megállapodásban és a hozott döntésekben foglaltak 
szerint (5. sz. melléklet). 
 
III.12. Pénzügyi alapoknak a biztosítása önerőn felül 
 
A Tagok tudomásul veszik, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi alapok 
biztosításának kötelezettsége a pályázat(ok)hoz szükséges önerőn felül, magába foglalja az 
esetleges beruházási költségnövekedést, az árfolyamkülönbségből adódó költségeket, 
továbbá a pályázati forrásból nem finanszírozható egyéb költségeket, ráfordításokat. A 
Tagok e Társulási Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak a feladatok 
végrehajtásával és a Társulás működésével kapcsolatban felmerülő költségek költségvetési 
biztosítására, pontosan, határidőben történő megfizetésére, melynek részletes szabályait és 
mértékét a VI. Fejezet tartalmazza.  
 
III.13. Társulás fenntartása, a projekt teljes megvalósulása, majd a rendszer üzemeltetése 
 
A Tagok kijelentik, hogy mindent megtesznek a Társulás fenntartása, a projekt teljes 
megvalósulása, majd a rendszer üzemeltetése érdekében, ezért kölcsönösen 
együttműködnek egymással, a Társulási Megállapodásban rögzített elveket betartják, belső 
működésük során  
 
minden tekintetben gyors, aktív tevékenységgel biztosítják a megvalósítást, illetve azt, 
hogy a későbbiekben a többi Tag számára indokolatlanul nem akadályozzák a rendszer 
működését. 
 
III.14.  Kialakított működési-felelősségi rendszer 
  
A Tagok – tekintettel a regionális együttműködés jelentős szerepére – a Társulási 
Megállapodásban megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, s a kialakított működési-
felelősségi rendszert elfogadják. 
 
 
 
III.15.   Egyéb Tagi kötelezettség 
 
A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázást és a projekt kivitelezését nem 
akadályozzák, így különösen nem késlekednek a pályázatok beadásával, településeiken 
nem akadályozzák a szakmai, engedélyezési munkát, illetve nem folytatnak olyan 
tevékenységet, amely ellentétes az e Társulási Megállapodás céljaival, tartalmával.  
 
III.16.  Társulásnak okozott kár 
 
A Tagok tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a 
Társulásnak jogellenes (szándékos vagy gondatlan) magatartásukkal kárt, többlet költséget 
okoznak, e magatartásukért felelősséggel tartoznak, és ezért a Társulás Társulási Tanácsa 
őket az okozott kár, többlet költség megtérítésére kötelezheti. 
 
III.17.  Hatályos jogszabályok betartása 
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A Tagok a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járnak 
el, különösen tekintettel lesznek a közbeszerzési törvény és végrehajtására kiadott 
rendelkezések, valamint az árszabályozás, továbbá a közszolgáltatásra vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseire.  
 
III.18. Közreműködő Szervezettel megkötendő Támogatási szerződés 
 
A Tagok tudomásul veszik és vállalják, hogy mint Társulás, a Kohéziós Alap (KA) 
Közreműködő Szervezete felé az Európai Uniós támogatások pénzügyi tervezési, 
lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló jogszabályok alapján a Közreműködő 
Szervezettel megkötendő Támogatási szerződésben lefektetett szempontok szerint lesznek 
felelősek (garanciák, biztosítékok, egyéb kötelezettségek). 
 
III.19. A Társulás bármely más Tagja által vállalt kötelezettség 
 
A Tagok kijelentik, hogy kizárólag az általuk jelen szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítéséért felelősek, a Társulás bármely más Tagja által vállalt kötelezettség (pl. 
hozzájárulás biztosítása) átvállalására nem kötelezhetőek. Amennyiben a Társulás nevében 
vállalt, egyes nem fizető Tag kötelezettségét más Tag vagy Tagok – az ivóvízminőség-
javító intézkedések végrehajtása érdekében teljesítik, jogosultak – az adós külön 
hozzájárulása nélkül, a Társulási Megállapodás létrejöttével érvénybe lépő – Társulási 
Megállapodás szerinti biztosítékokkal és szankciókkal élni. 
 
III.20. Társulás által megkötött támogatási szerződéssel ellentétes intézkedés 
 
A Társulás nem hozhat jogszabállyal, vagy – a támogató előzetes írásbeli hozzájárulása 
esetét kivéve – a Társulás által megkötött támogatási szerződéssel ellentétes intézkedést. 
 
 
 
 
 
IV.  A Társulási Megállapodás típusa, működési elvei 
 
IV.1.A Társulás 
 
Az Európai Unió által biztosított fejlesztési forrásokból és a központi költségvetésből 
támogatott, jövedelemtermelő környezetvédelmi projektek támogatási címzettje 
(kedvezményezettje) lehet, a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáért felelős önálló jogi 
személy, amelynek Tagjai a társult helyi önkormányzatok.  
 
IV.2.Kedvezményezett 
 
A támogatási szerződést aláíró projektgazda „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás, azaz a támogatásban részesült pályázó, akivel a támogató 
támogatási szerződést köt. 
 
IV.3. A helyi önkormányzatok együttműködésének általános jogszabályi lehetőségei 
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A Tagok IMJP keretében létrejött Társulása önálló jogi személyiségű önkormányzati 
társulásként jön létre, több település számára történő szolgáltatásra, a Projekt Megvalósítási 
Szervezet összehangolására és működtetésére. 
 
IV.4. A társuló önkormányzatok tevékenysége 
 
A társuló önkormányzatok tevékenysége, szolgáltatása feladat megosztásuknak 
megfelelően eltérő – a Társulási Megállapodásban és 1.sz. mellékletében foglalt felosztás 
szerint. Fő feladatok:  
 
a közös ivóvízellátás, 
a víznyerő területek fenntartása, 
víziközmű fenntartása, 
 
IV.5. Mötv. 
 
A helyi önkormányzatok együttműködésének további szabályait, az Mötv. tartalmazza. 
 
IV.6. Megosztási mérőszám 
 
A társult önkormányzatok elfogadják, hogy a felmerülő megosztásokat (szavazatszám) a 2. 
sz. mellékletben megadott mértékegységben meghatározott értékéből számolják.  
 
 
V.  A Társulás szervezeti és működési szabályai 
 
V.1.A legfőbb döntéshozó szerv a társult Tagok összességét jelentő Társulási Tanács. 
 
 
V.2.  A Társulási Tanácsba a Tagokat a Tag önkormányzat delegálja. 
 
A Tag szavazata a 3. sz. mellékletben meghatározott értékéből képzett % érték, majd az 
abból levezetett és korrigált szavazatszám alapján kerül meghatározásra.  
 
A megosztási mérőszám egészszámra kerekített és a kötelező szabályok szerint korrigált 
aránya adja a szavazatszámot.  
A korrekció a 0 arány esetében 1 értékre növelést, illetve az összes szavazat felét 
meghaladó esetben a visszacsonkítást jelenti.  
 
A Társulási Tanácsban egyik Társulási Tag sem rendelkezhet a szavazatok, több mint a 
felével, továbbá minden Tag településnek legalább 1 szavazata kell, hogy legyen.  
 
V.3.  A Társulási képviselők 
 
A Társulási képviselők 4. sz. mellékletben megadott polgármesterek lehetnek a Tag 
önkormányzat képviselő-testületének határozata szerinti mandátummal. A képviselő 
delegálása az önkormányzati mandátuma lejáratáig szól. A megválasztott képviselők 
jogosultak tartós vagy ideiglenes helyettest állítani maguk helyett, erről a megbízást V.11. 
pontban meghatározott dokumentumban kötelesek a Tanács Elnökének átadni.  
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Az így delegált képviselők településenként 1 szavazatot adnak le, amit az V.2. pont szerinti 
szavazati arányuk függvényében kell a határozat meghozatalakor figyelembe venni.  
 
V.4. Társulási Tanács 
 
A Társulási Tanács az általa elfogadott Társulási Megállapodás, valamint az egyéb 
szabályzatok és Társulási határozatok szerint működik, a hatályos jogszabályok alapján. 
 
V.5. A társult önkormányzatok 
 
A társult önkormányzatok a Társulásról hozott testületi határozatuk alapján a Társulási 
Tanácsban döntenek a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás Tagjai által 
átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökről. Az átruházott hatásköröket a Társulási 
Tanács jogosult és köteles gyakorolni. 
 
 
V.6. A Társulás fő működési szabályai: 
 
- A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 
- A jogi személyiséggel rendelkező Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek 
szaporulata a Társulást illeti meg. 
- A Társulás, mint önálló jogi személyiségű önkormányzati társulás, a jogszabályi keretek 
között önállóan vállalhat kötelezettségeket és szerezhet jogosultságokat; 
- A Társulás az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatása iránti, KEOP-2009-1.3.0 
ivóvízminőség-javító fejlesztési célú pályázat benyújtására jogosult. 
- A Társulás önkormányzati közfeladat ellátására és a kapcsolódó önkormányzati vagyon 
kezelésére jogosult, azt figyelembe véve, hogy: 
 
- A helyi önkormányzatoktól elkülönült, önálló költségvetéssel és bankszámlával 
rendelkezik, így költségvetése, pénzgazdálkodása a helyi önkormányzatoktól független;  
-  vállalkozásokban való részvételére, működésére, a vagyon feletti tulajdonosi és 
rendelkezési jogosultságaira, a helyi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó 
szabályok az irányadók, így a projekt során létrejövő vagyontárgyak hasznosítása és a 
kapcsolódó közszolgáltatások ellátása terén csak a Társulási Megállapodásban 
meghatározottak szerinti jogosultságokkal rendelkezik; 
-  hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra csak az adott feladat ellátásában érintett, társult 
önkormányzatok kezességvállalásával jogosult; 
-   a helyi önkormányzatokat megillető – így pl. egyes közszolgáltatásokra vagy azok helyi 
hatósági árának megállapítására vonatkozó – vagy más rendelet alkotási jogkörrel nem 
rendelkezik; 
- más önkormányzatokkal, Társulásokkal közösen is megvalósítható fejlesztésekre, 
beruházásokra jogi személyiséggel rendelkező, újabb Önkormányzati Társulást nem hozhat 
létre; 
- a társult Tagok közös tulajdonát képező, az adott közszolgáltatás ellátásához 
szükséges vagyontárgyakra vagyonkezelői jogot létesíthet a Tagok minősített többséggel 
hozott határozatával, az államháztartásról és a helyi önkormányzatokról rendelkező törvény 
keretei között.  
 
V.7.  A képviselő-testületek megállapodása a Társulási Megállapodás keretében  
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A képviselő-testületek a Társulási Megállapodás keretében megállapodtak egymással 
abban, hogy az ivóvíz-minőségjavító beruházási, majd működtetési feladatokat megosztják 
egymás között, a következők szerint: 
- a Társulás irányítását a Társulás mindenkori Elnöke látja el. Aláírási, képviseleti 
jogkörét az VIII.2. pont tartalmazza.  
- A társult önkormányzatok feladat vállalása a Társulás működése tekintetében a 
Társulási Tanács minősített szavazati többséggel határozza meg, illetve szükség szerint 
határozataival módosítja. 
 
V.8. Külön megállapodások a vállalt feladatokra 
 
A vállalt feladatok elvégzésére a Felek külön megállapodásokat kötnek, amely tartalmazza:  
 
a) a megbízó és a megbízott nevét, székhelyét;  
b)  azt a feladatot, hatáskört, szolgáltatást, melyet a megbízott ellát, illetőleg nyújt;  
c) a megbízás időtartamát;  
d)  a megbízás teljesítésének feltételeit és a költségek elszámolásának módját, 
e)  az ellenőrzés módját;  
f)  a Felek által lényegesnek talált feltételeket és körülményeket. 
 
A Társulás székhely szerinti önkormányzat hivatalában a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései alapján 
munkaszervezeti feladatok ellátására főállású munkaviszony keretében alkalmazottat 
foglalkoztat.  
Így a jelen Társulási Megállapodásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételeiről 
rendelkezni kell.  
 
A munkaszervezeti feladatok ellátásának bér, költség, járulék és dologi  kiadásainak 
fedezetét a mindenkori projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet – szerződésének 
fennállásáig - köteles a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  számára biztosítani a 
projekt megvalósításának ideje alatt. 
 
 
V.9 Fizetési kötelezettség  
 
A Társulás Tagjai a fizetési kötelezettségek (önrész, Tagi hozzájárulás, stb.) nem teljesítése 
esetére irányadó eljárásként – a Társulási Tanács konkrét esetben hozott határozatával – 
lehetővé teszik az azonnali beszedési megbízás – inkasszó – alkalmazását – a Társulási 
Megállapodás szabályai szerint. 
 
V.10.  Kiadmányozási jog  
 
A Társulás Tagjai a megbízott önkormányzatot a Társulás nevében ellátott államigazgatási 
feladat- és hatáskör ellátása esetére kiadmányozási joggal ruházzák fel, arra a kérdésre 
nézve, amiben a képviselő-testületek megállapodtak – az Önkormányzati Társulás törvény 
szerint. 
 
A Társulás bankszámlája felett az Elnök rendelkezik önállóan, rendelkezési joggal. 
 
V.11. Szavazás 
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Szavazni személyesen, vagy a társult önkormányzat képviselője által írásban 
meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet, cégszerűen aláírt vagy közokiratba, vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. 
 
V.12. Visszahívás 
 
A Társulás Tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja, egyidejűleg rendelkeznie 
kell az utódlásról.  
 
VI. Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás 
 
VI.1. A Társulás vagyona 
 
VI.1.1. Közös tulajdon 
 
A Társulásnak keletkezhet olyan vagyontárgya, amely közös tulajdonában állhat a 
Társulásnak és valamely Tagjának, vagy esetleg az államnak (például közmű). Az ilyen 
vagyontárgyak használatára, illetve vagyongyarapodására stb. vonatkozóan a Társulás a 
tulajdonossal (tulajdonosokkal) külön megállapodást köthet.  
 
Ellenkező megállapodás hiányában a Társulás olyan arányban jogosult részesedni a közös 
vagyonból vagy annak hasznából illetve, olyan mértékben köteles viselni annak terheit, 
költségeit és ezek járulékait, amilyen mértékben a Társulás egyes Tagjainak külön 
tulajdona illetve, amilyen mértékben egyenként hozzájárultak a közös vagyon létrejöttéhez 
illetve, amilyen mértékben tulajdoni hányadra tettek szert a keletkezett közös vagyonban. 
(5. sz. melléklet) 
 
VI.1.2. Társulásba bevitt vagyon 
 
A Tagok bevitt vagyona: az alapító önkormányzatok a Társulás részére vagyontárgyakat 
nem adnak át. 
 
A később keletkezett külön- és magántulajdonú hányadok elkülönítése, kezdettől pontos 
nyilvántartása érdekében a Társulásba bevitt vagyontömeg tulajdoni, használati viszonyait, 
fennálló vagyoni értékű jogokat (szolgalom, jelzálogjog stb.) a jogosultaknak, 
kötelezetteknek közölni kell, s nyilvántartásba kell venni. A vagyon- vagy vagyoni értékű 
jog, kötelezettség, teher értékét – amennyiben a társult felek azt minősített 
szavazattöbbséggel elfogadják, a nyilvántartási értéken kell számításba venni, ennek 
hiányában közösen megrendelt értékbecsléssel (lehetőleg igazságügyi szakértő által 
készítve) kell megállapítani. Ha a külön költséget igénylő értékbecslés kisebbségben 
maradt Tagok kívánságára történik, ők kötelesek lélekszámuk vagy vagyoni hányaduk 
(vagyoni hozzájárulásuk) arányában megelőlegezni a költségeket. Ha indokolatlannak 
minősül az így felmerülő költség, a kisebbségben szavazók terhe marad. 
 
 
VI.1.3. Vagyonnal való rendelkezési jog 
 
A vagyonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja VIII.1.2.pont,       a 
Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint.  
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VI.1.4. Társulás használatába adott vagyon 
 
A Tag által (esetleg harmadik személy által) a Társulás használatába adott vagyonra nézve 
– külön megállapodás alapján – használati díjat kell fizetni vagy egyéb elszámolást 
készíteni. 
 
VI.1.5. Használati díj 
 
A használati díj fizetési, és mindenkori elszámolási kötelezettség akkor is fennmarad, ha a 
Tag bármely módon kilép, s a Társulás a bennmaradó vagyonát nem tudja, vagy csak a 
Társulás vagy a működtetett vagyonnal biztosított szolgáltatás, egyéb működés 
ellehetetlenülésével vagy aránytalan költségével tudná pótolni. 
 
VI.1.6. Gazdasági társaság alapítása 
 
A Tagok e Társulási Megállapodás aláírásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a 
Társulás – céljainak megvalósítása érdekében – többségi részesedésével (vagy együttesen 
több költségvetési szerv többségi részesedésével) létrejövő gazdasági társaság alapításában 
részt vegyen, illetve abba belépjen. 
 
VI.2.A Társulás vagyonának köre: 
 
- az alapítói vagyon,  
- a Tagok vagyona, amely lehet: 
 
a Társulás fennállása alatt keletkezett, 
részben vagy egészében Társulási tulajdonú, 
egyéb vegyes tulajdonú 
stb. 
 
- a Tagok támogatáshoz befizetett önrésze, 
- a Tagok éves Társulási hozzájárulás befizetései, 
- támogatások, 
- egyéb tárgyi vagyon vagy vagyoni értékű jog (pl. a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-
javító Konzorcium vagyonából a Társulást vagy a Tagokat megillető tulajdoni hányad vagy 
vagyoni értékű jog) 
- egyéb vagyon vagy bevétel (pl. kamat). 
 
VI.2.1. A projekt legjelentősebb mértékű külső pénzforrását képezi: 
 
a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás, amely megegyezik az Európai Unió 
SA/KA forrásával, valamint 
a nemzeti hozzájárulás. 
 
VI.2.2.  Az alapítói vagyon: 
 
VI.2.2.1. A Társulás induló és későbbi vagyonát elsődlegesen a Tagok által fizetendő 
pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás, illetve, az egyéb bevételek képezik.  
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a Tagok külön vagyona annak arányában kerül megállapításra, hogy a Társulás területén 
megvalósuló beruházások tervezett költségeiből a települést ellátó létesítmények költségei 
milyen arányt képviselnek. A több települést kiszolgáló vagyontárgyak beruházási költségei 
az 5. sz. melléklet szerint oszlanak meg az érintett települések között. 
 
Ettől eltérni csak a Társulási Tanács döntése alapján lehet, az alábbiak szerint: 
 
-  a Tagok külön vagyona a vagyoni hozzájárulásuk arányában kerül megállapításra, 
vagy 
 a Tagok közigazgatási területén megvalósuló beruházás aktiválásakor számított értékének 
arányában kerül megállapításra 
 
 A beruházási önerő az 5. számú melléklet táblázata szerinti % -ban oszlik meg. 
 
A Tagok az általuk vállalt alapítói vagyon összegét (6. számú melléklet) az alakuló ülést 
követően 60 napon belül kötelesek a Társulás számlájára befizetni. Az alapítói vagyon 
egyben tartalmazza a 2010. évre befizetendő működési hozzájárulást is. 
 
VI.2.2.2. Az alapítói vagyon összetétele cél szerint: 
 
- az alapítás költségei;  
- az első éves működési hozzájárulás;  
- Munkaszervezet (PIU) első évre eső működési költségei;  
- tartalékképzés; 
 
A Tagok az alapítói vagyoni hozzájárulásuk mértékét a Társulás megkötésére irányuló 
szándéknyilatkozatukhoz a KEOP pályázatuk Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánya 
alapján állapították meg. A Tagok tudomásul veszik, hogy a pályázat bírálata és a projekt 
megvalósítása során az egyes beruházási elemek illetve a szükséges hozzájárulások mértéke 
változhat. 
 
VI.2.3. A működési hozzájárulás 
 
A működési hozzájárulás – a Munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása – az 
Operatív szervezet részére, a Társulási Tanács későbbi határozata alapján. 
 
VI.2.3.1. A Tagok a Társulás működésének összegét 
 
A Tagok a Társulás működésének összegét a 6. számú melléklet szerint finanszírozzák. 
 
VI.2.3.2. A működési hozzájárulás mértéke 
 
A működési hozzájárulás mértéke a Társulási Megállapodásban rögzített Társulási 
időtartamra (I.9. pont). A Társulási hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács későbbi 
határozatában fogadja el. 
 
A Társulási időtartamra elfogadott éves hozzájárulás mértéke csak az összes Tag minősített 
többségével módosítható. 
 
VI.2.3.3.  Működési költség növelése, vagy csökkentése 
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Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre 
álló összeget, a Társulási Tanács az Elnök javaslatára, a Tagok előzetes értesítését követően 
költségmérséklő intézkedést hozhat, szükség esetén a működési hozzájárulás mértékének 
emelését határozhatja el, amit a képzett tartalékvagyon terhére írhat elő kötelezően – 
figyelembe véve, hogy a Társulás működése során a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
VI.2.3.4. Társulás működési költségének biztosítása 
 
A Tagok vállalják, hogy a Társulás működési költségeihez szükséges évi hozzájárulás 
összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.   
 
VI.2.3.5. Önkormányzati költségvetés 
 
A Tagok a működési hozzájárulás összegét – az önkormányzati költségvetésük elfogadását 
követően – legkésőbb minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás számlájára 
befizetni. Az alakuló ülést követően 60 napon belül azonban minden Tag önkormányzat 
köteles az alapításkor befizetendő hozzájárulásának eleget tenni.  
A működési hozzájárulás arányában és a Társulás által elfogadott összegnél nagyobb 
mértékben csak az összes Tag legalább minősített szavazati aránnyal hozott határozatával 
módosítható. Nem kötelezhető a Tag a költségvetésétől való eltérésre így sem, kivéve, ha 
azt megszavazta. A minősített szavazati aránnyal elfogadott többletfizetési kötelezettséget a 
kisebbséggel ellenszavazó Tagok a legközelebbi költségvetésükbe kötelesek beépíteni és 
annak elfogadásától számítva 60 napon belül befizetni a Társulás számlájára. 
 
VI.2.4. Egyéb önkormányzati hozzájárulás 
 
VI.2.4.1. A Társulás további bevétele 
 
A Társulás további bevételét képezi a Tagok által az alapítói és működési hozzájáruláson 
felül, a 5. számú melléklet arányában biztosított pénzügyi hozzájárulás, amely pl. a 
pályázatok önerejének biztosításához, rendkívüli költséghez, esetleges előfinanszírozáshoz 
stb. szükséges, amennyiben a saját erőt nem a Társulás viseli saját vagyona terhére, de meg 
kell előlegeznie. 
 
Az egyéb önkormányzati hozzájárulás mértéke a Társulási Megállapodásban rögzített 
Társulási időtartamra (I.9. pont) 
 
VI.2.4.2 Egyéb önkormányzati hozzájárulás befizetése 
 
A Tagok az egyéb önkormányzati hozzájárulás összegét – az önkormányzati költségvetésük 
elfogadását követően – legkésőbb minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás 
számlájára befizetni. 
 
VI.2.4.3. A beruházási önerő 
 
A beruházási önerő (5. sz. melléklet) – a műszaki szükségesség figyelembe vételével – az 
alábbi elvek szerint oszlik meg:  
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a feladatvállalás nagyságrendje; 
a társult Tag önkormányzat saját vagyonát gyarapító külön feladat ellátás alapján; 
 
VI.2.5. Belföldi és nemzetközi támogatások 
 
A Társulás bevételét képezik a Társulásnak átengedett esetleges normatív, rendkívüli stb. 
állami támogatások, valamint a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai 
támogatások, mely támogatási összeget – a Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások 
alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására szabad felhasználni.  
 
VI.2.6. Egyéb bevételek 
 
A Társulás további bevételét képezik 
- a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó  
bevételek, 
- a Társulás vagyonának hasznosításából származó hozadék (bérleti díj, kamat stb.), 
- természetes és jogi személyek befizetései, felajánlásai, hozzájárulásai. 
 
VI.3. A Társulás gazdálkodása 
 
VI.3.1.  Jogszabályi háttér 
 
A Társulás a hatályos jogszabályok (így különösen az ÁHT, Ávr.) rendelkezései szerint 
gazdálkodik. Költségvetését és annak végrehajtását a Társulási Tanács határozatban 
állapítja meg. 
 
VI.3.2.  Elkülönített számla 
 
A Társulás a bevételeit és kiadásait az erre elkülönített számlán köteles nyilvántartani. Az 
Elnök a Tagok részére a számláról évente legalább egyszer – az éves költségvetési  
beszámoló keretében – köteles tájékoztatást adni, egyébként betekintést biztosítani. 
 
 
 
 
VI.3.3. Társulás ellenőrzése 
 
A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését a költségvetési szervek 
ellenőrzésére jogosult szervek és a Támogató(k) mellett a társult települési önkormányzatok 
végzik. Ennek keretében vagy ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára a saját 
ellenőrző szervét – Ellenőrző Bizottság – veheti igénybe.  
 
VI.3.4. Átlagdíj és a hatósági ár 
 
A projektben résztvevő önkormányzatok továbbra is önkormányzatonként önállóan 
határozzák meg az átlagdíjat. A helyi önkormányzat figyelemmel kíséri a helyi 
szolgáltatónál képződő díjfedezeti igényt, illetve a KEOP-2009-1.3.0. pályázathoz 
kapcsolódó szerződéses rendszerben kötelezettséget vállal a közös létesítmény díjfedezeti 
igényének helyi díjba történő beépítésére. 
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A közös létesítmény díjfedezeti igény képzésének módszertana külön szerződésben kerül 
rögzítésre, melyet a Társulás tudomásul vesz. A közös létesítmény kapacitás kiépítésekor 
az egyes önkormányzatok elvi kapacitás lekötést határoznak meg és viselik annak 
kockázatát – egy kiegészítő díjelemen keresztül – ha a tényleges vízigény lényegesen 
eltérne az elvi kapacitás lekötéstől.  
 
VI.3.5. Beruházási költségek felosztása 
 
A projekt beruházási költségek érdekarányosan kerülnek felosztásra. Több önkormányzatot 
kiszolgáló létesítmények beruházási költségei a beruházás nettó értéke arányában kerülnek 
felosztásra. (5. számú melléklet) 
 
VII. A Társulás Tagjának jogai és kötelességei 
 
VII.1. A Társulás Tagjának jogai 
 
VII.1.1. A Társulás Tagja képviselője útján: 
részt vehet a Társulás szerveinek ülésén, rendezvényein, közreműködhet tevékenységében, 
céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat 
megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában; 
választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire; 
teljes joggal képviseli az önkormányzata érdekeit; 
igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét; 
igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült Tagok szakértelmét, tapasztalatait és 
információit; 
igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött; 
igénybe veheti a Társulás és a Tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket; 
javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben; 
kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 
napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba; 
részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből; 
 
VII.2. A Társulás Tagjainak kötelességei 
 
VII.2.1. A Társulás Tagja köteles: 
a Társulási Megállapodást, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát, egyéb 
szabályzatait és határozatait betartani;  
rendszeresen részt venni a Tagságával működő Társulási szervek ülésén, munkájában, 
elősegítve a Társulási célok és feladatok közös megvalósulását 
a vállalt feladatokat maradéktalanul teljesíteni; 
a Társulási Tanács és az Elnökség határozatait végrehajtani; 
a Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatokat 
és információkat továbbítani a Társuláshoz; 
Az előírt és vállalt befizetéseket teljesíteni, a vagyont megóvni, azt lehetőség szerinti 
gyarapítani; 
 
VIII. A Társulás szervei 
 
A Társulás szervezeti felépítését a 7. sz. melléklet mutatja be. 
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1. A Társulási Tanács (döntéshozó szerv) 
2. Társulási Tanács Elnöke és Alelnöke 
3. Társulás Eseti Bizottsága 
4. Társulás belső ellenőrző bizottsága 
5. Társulás Projektmenedzsment Szervezete (PIU) 
 
A Társulási Tanács és a Társulás testületként eljáró egyéb szervei a határozatait nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekben 
jogszabály vagy a Társulási szerződés 100%-os, vagy minősített szavazati arányt ír elő.  
 
A Társulási Tanács és a Társulás testületként eljáró egyéb szervei jogosultak írásbeli 
határozathozatalra, amelynek a részletes szabályait szükség esetén a Társulási 
Megállapodás mellett a maguk által elfogadott SZMSZ -ben, vagy az egyes testületek 
ügyrendjében rögzítik. A szabályzatok nem lehetnek ellentétesek a hatályos 
jogszabályokkal, a Társulási Megállapodással és a Társulási Tanács határozatával. 
 
VIII.1. A Társulási Tanács 
 
A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
 
A Társulási Tanács Tagjainak megbízatása az önkormányzati mandátum végéig tart. 
 
A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Tagok által 
átruházott Önkormányzati Társulási közös feladat-és hatáskörökben.  
 
 
VIII.1.1. A Társulási Tanács működése 
 
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tartja. A 
Társulási Tanács üléseit a Társulási Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze 
és vezeti. Az alakuló ülést a Társulás Elnökének megválasztásáig, illetve az Elnök és 
Alelnök együttes akadályoztatása eseténa delegált képviselők közüli korelnök vezeti. 
 
A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
 
a Társulási szerződésben, illetve a Társulási Tanács határozatában meghatározott 
időpontban; 
legalább 20 % szavazati arányt képviselő, kezdeményező Társulási Tag felhívására;. 
az Elnök által meghatározott időpontban; 
az Ellenőrző Bizottság által kért határidőn belül, a napirend közlésével; 
aBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére. 
 
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen Tagjainak több mint fele, az alakuló 
ülés esetén lehetőleg mindenki, de minimum a minősített szavazattöbbség jelen van. Az 
összes Tag szavazatát igénylő kérdésekben a jelen nem lévő Tagok írásban is megadhatják 
szavazatukat – ha a Társulási Tanács eltérően nem rendelkezik – 2 munkanapos határidőn 
belül. 
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A Társulási Tanács határozatait – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sorszámmal 
és évszámmal kell ellátni a következők szerint: 
 
…/….. év (… hónap…nap) MV. TT. számú határozat 
 
A Társulási Tanács által hozott határozat minden Tagra kötelező. 
 
Szavazni a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályok útján lehet, azzal, hogy 
helyettesítéssel megbízható az Önkormányzati Társulás másik Tag településének 
képviselője is.  
 
VIII.1.2. A Társulási Tanács hatásköre 
 
A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik : 
 
a Társulás Elnökének, Alelnökének, az Ellenőrző Bizottság, szükség esetén más 
bizottságok Tagjainak megválasztása; 
a Munkaszervezet megalakítása, vezetőjének kinevezése, visszahívása, felmentése 
tekintetében – a vezetője fölött a munkáltatói jogok gyakorlása;  
a Társulás költségvetésének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az 
elfogadása; 
döntés vagyonkezelői jogviszony létesítéséről, módosításáról vagy megszüntetéséről; 
intézmény vagy költségvetési szerv alapítása, vezetőjének kinevezése; 
gazdasági társaság létrehozása vagy abban való részvétel; 
szükség esetén a Társulás SZMSZ-ének módosítása (V.), elfogadása; 
a Tagok által fizetendő hozzájárulások mértékének meghatározása, módosítása, vagy – 
minősített szavazattöbbséggel hozott határozattal – elengedése; 
döntés ingatlan, bruttó 500 E Ft értéket meghaladó ingó vagyon vásárlása, eladása, a 
Társulási vagyon megterhelése kérdésében; 
döntés bruttó 500 E Ft értéket meghaladó kötelezettségvállalás, vagy a Társulás működési 
körébe nem tartozó ügyek eldöntése kérdésében; 
ideiglenes vagy tartós feladattal megbízott munkabizottság létrehozása, Tagjainak 
megválasztása; 
Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik határozat, először a 
határozathozatalt meg lehet ismételni, vagy a tárgyalandó ügy ismét napirendre tűzhető, 
illetve a döntési javaslat újra tárgyalható. Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem 
születik döntés, a határozatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
VIII.1.3. Társulási Tanács ülései 
 
A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek 
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvet a Társulási Elnöke és a Társulási Tanács által hitelesítésre választott Tag írja 
alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal, továbbá a Tag önkormányzatoknak.  
 
A Társulási Tanács ülései határozattal tehetők nyilvánossá. 
 
A Társulási Tanács egyszerű szavazattöbbséggel, vagy az Elnökség határozata alapján 
titkos szavazást rendelhet el. 
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A Társulási Tanácsi meghívó, a Tagoknak küldendő írásbeli anyagok, közlemények  
e-mailben, vagy faxon (4. sz. melléklet), postán és kézbesítéssel is kiküldhetők, kivéve, ha 
ettől eltérő határozat szerint azt csak ajánlott, tértivevényes postai küldeményként lehet 
megküldeni. 
 
 
 
 
VIII.2. A Társulás Elnöke 
 
 Tagi önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával elfogadják, hogy a Társulási 
Tanács Elnökének személyét mindenkor a Társulási Tanács Tagjai közül választják 
egyszerű szótöbbséges határozatukkal. 
 
A Társulás munkáját a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben az 
Elnök irányítja. 
 
A Társulás Elnökét – aki egyben a Társulási Tanács Elnöke is – a Társulási Tanács a Tagjai 
sorából választja meg. Megbízatása az önkormányzati mandátuma végéig szól.  
 
Az Elnök személyére a Társulási Tanács bármely Tagja javaslatot tehet. A Társulási Tanács 
az Elnököt nyílt szavazással, a Társulás alakuló, majd későbbi tisztújító ülésén, a 
képviselők jelölése alapján, egyszerű szótöbbséggel választja meg.  
 
A Társulási Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletét, illetve a Társulási Tanács ülésén az Elnöki teendőket, külön meghatalmazás 
nélkül, a Társulás erre felhatalmazott Alelnök látja el. 
 
Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás határozza meg (VIII.2.1. pont) 
Ellenkező rendelkezés hiányában minden olyan kérdésben jogosult intézkedni, ami nem 
tartozik a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe, illetve a kizárólagos hatáskörbe tartozó 
kérdésekben a halaszthatatlan intézkedés megtételére jogosult.  
 
VIII.2.1.  A Társulás Elnökének feladatai (jogai, kötelezettségei) 
A Társulási Tanács Elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében 
képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 
hatóságok előtt, 
intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplő adatok változásának 
nyilvántartásba vétele iránt, az alapító okirat módosítását követő 15 napon belül, 
összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 
beszámolójának elkészítéséről, 
a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, 
évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 
működéséről, feladatainak ellátásáról, a Társulási cél megvalósulásáról, 
ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási Megállapodás, illetve a Társulási Tanács 
számára előírt, 
a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Tagok 
nevében aláírja, 
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bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a 
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 
közreműködő bármely érdekeltet, 
képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések 
Tanácsa felé. Aláírja a KEOP projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes 
cégekkel kötendő szerződéseket. 
 
Az Elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok 
betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet 
igénybevételére a Társulás költségén.  
A Társulási Elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének 
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok 
szerint felel.  
Az Elnöki megbízatás megszűnik: 
önkormányzati képviselői tisztségének megszűnésével, 
az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 
a Társulási Tanács által történő visszahívással, 
lemondással, 
elhalálozással. 
 
Lemondás esetén az Elnök köteles az új Elnök személyének megválasztásáig a 
megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a 
Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök megválasztásának céljából. Az Elnök 
lemondásával az Alelnök megbízatás nem szűnik meg. 
A Társulás Alelnökének megbízatási időtartamára az Elnökre vonatkozó rendelkezések 
irányadóak. 
A Társulás Alelnöke az Elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási 
Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti. 
 
VIII.2.2.  A Társulás Alelnöke 
 
A Társulási Tanács a Tagjai sorából 1 Alelnököt választ. Az Alelnök személyére bármely 
Tag önkormányzat képviselője javaslatot tehet. A Társulás Alelnökének megválasztásához 
a határozatképes Társulási Tanács egyszerű szótöbbsége szükséges. Megbízatása az 
önkormányzati mandátuma végéig szól.  
 
Az Alelnök az Elnök jogkörében jogosult helyettesként eljárni, az Elnök távollétében vagy 
külön felkérésére. 
 
VIII.3. A Társulás Bizottságai 
 
VIII.3.1. Ellenőrző Bizottság 
 
A Társulási Tanács, ellenőrző szervezetként, 3 fős Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az 
Ellenőrző Bizottság Tagjait a Társulási Tanács jelenlévő Tagjainak többségi szavazatával 
választja meg, a Társulási Tanács Tagjai sorából. Az Ellenőrző Bizottság Tagjai sorából. 
 
Elnököt választ, működési rendjét, munkatervét maga határozza meg. Évente legalább 
egyszer, a költségvetés elfogadásakor beszámol a Társulási Tanácsnak. 
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VIII.3.2.  Eseti Bizottság 
 
A Társulási Tanács a Tagok – egy vagy több – konkrétan meghatározott feladatának 
előkészítésére és végrehajtására eseti vagy határozatlan idejű eseti munkabizottság(oka)t 
hozhat létre. Az eseti munkabizottság feladatát, Tagjainak számát, összetételét a Társulási 
Tanács határozza meg, Tagjaira bármely Tag javaslatot tehet. Az eseti munkabizottság 
Elnöki feladatait csak a Tagok sorából e feladatra megválasztott Tag láthatja el, aki az eseti 
munkabizottság véleményéről és javaslatáról a Társulás Elnökét és a többi Tagot írásban 
tájékoztatja. Az eseti munkabizottságban szavazati joggal csak Társulási képviselő 
rendelkezhet. A Társulási Tanács vagy az Elnök kérheti az eseti munkabizottság Elnökétől 
az ülésén való beszámolást. 
 
VIII..4.A Társulás Bizottságainak működése 
 
A Társulás Bizottságainak feladatát és működését a Társulási szerződés, az ügyrend, a 
szervezeti-működési szabályzat, illetve a rájuk vonatkozó Társulási Tanácsi határozatok 
szabályozzák. 
A Bizottságok a rájuk vonatkozó szabályok alapján elkészítik saját ügyrendjüket vagy 
szervezeti és működési szabályzatukat, illetve munkatervüket és – amennyiben a Társulási 
Tanács erről nem rendelkezik – megválasztják saját Tagjaik sorából tisztségviselőiket. 
 
A Bizottságok létszámát a Társulási szerződés vagy a Társulási Tanács jogosult 
meghatározni. 
A Bizottságok határozatképességéhez a Tag önkormányzati képviselőkből választott, 
szavazati joggal rendelkező bizottsági Tagok – rendes Tagok – több mint felének a jelenléte 
szükséges. 
 
A Bizottság rendes Tagjainak egy és egyenlő szavazata van. 
A határozat elfogadásához a jelenlévő Tagok többségének igen szavazata szükséges.  
 
A Bizottság üléseit Elnöke (Elnökhelyettese) hívja össze. A Bizottság összehívását a 
Bizottság bármely Tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti. 
Az Ellenőrző Bizottság kiemelt feladata a Társulás törvényes és célszerű tevékenységének, 
a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése, a költségvetés felügyelete. 
 
A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az 
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
VIII..4.1. Az Ellenőrző Bizottság feladatkörében: 
 
beszámoltatja és ellenőrzi az Elnököt, a Munkaszervezetet, a Társulás bármely szervét vagy 
munkavállalóját, tapasztalatairól tájékoztatja a Társulási Tanácsot; 
az iratokba betekintést kérhet; 
bármely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a hatóságok, 
továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben közreműködő szervek, személyek, vagy a 
Társulás felügyeleti szerveként eljáró, vagy a Társulással munkakapcsolatban álló bármely 
személy felé; 
ellenőrziaz ütemezett kivitelezést és a pénzfelhasználást; 
ellenőrzi és elfogadás előtt véleményezi az éves költségvetés teljesítését; 
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felkérésre vagy ellenőrzése keretében a Társulási Tanács elé terjesztendő jelentéseket, 
beszámolókat megvizsgálja, véleményezi, javaslatot tesz annak elfogadásával 
kapcsolatban; 
határozatot hoz, üléseiről jegyzőkönyvet vezet, amit Elnöke és minden Tagja aláír. 
 
Az Ellenőrző Bizottság köteles közvetlenül a Tagoknak, esetleg az illetékes 
Kormányhivatalnak írásbeli észrevételben jelezni, ha jogszabályba ütköző, illetve Társulás 
vagy a Tagok érdekeit súlyosan sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. Az észrevételre tett 
intézkedésre határidő kitűzésével visszajelzést jogosult kérni. A megállapításáról 
tájékoztatja az Elnököt, szükség esetén a Társulási Tanácsot. 
 
VIII.5. A Társulás Projektmenedzsment szervezete PIU (Project Implementation Unit) 
  
A Társulási Tanács vállalkozói szerződés(ek) /Kbt. szerint/ keretében kialakítja 
projektmenedzsment szervezetet (elszámolható költség), mely az alábbi feladatokat látja el: 
 
- általános menedzsment feladatok 
- Pénzügyi tanácsadás 
- Jogi szakértő 
- Könyvvizsgálat 
- Műszaki szakértő 
 
A Projektmenedzsment szervezeti ábrája – a tényleges megalakulás és elfogadás után – a 
Társulási Megállapodás melléklete.  
 
A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó (munkaviszonyban, 
egyéb, munkavállalásra irányuló jogviszonyban való) foglalkoztatotti létszámot.  
 
VIII.5.1. A Társulás Projektmenedzsment szervezete PIU feladatai 
 
A projektmenedzsment feladata az IMJP- be tartozó feladatok ellátása, különösen: 
az Elnököt, illetve Bizottságokat segítő közreműködés a Társulási Tanács üléseinek, 
döntéseinek előkészítésében, a Társulás feladatainak végrehajtásában; 
a Társulás Bizottságai üléseinek, döntéseinek előkészítése, feladatainak végrehajtása, a 
pályázatok elkészítése, benyújtása, az ivóvízminőség-javító beruházás lebonyolítása, majd 
a működtetés megszervezése, biztosítása; 
a folyamatos szervezeti, szakmai működés és működtetés biztosítása – a Társulási Tanács 
által elfogadott munka- és ütemterv alapján. 
a PIU feladata a dokumentumok irattározása, őrzése, postázása; 
a Társulás működésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése, könyvelése vagy 
könyveltetése, szükség esetén intézkedés a könyvvizsgálat elvégzésére;  
közreműködés az általános ügyintézési, ügyviteli feladatok ellátásában; 
folyamatos kapcsolatot tart az illetékes szervekkel, különösen az NFÜ-vel, a KvVM-mel, a 
DARFT-tal, és a DARFÜ Nonprofit Kft - vel, a térségben működő közigazgatási, hatósági 
szervezetekkel, intézményekkel, hasonló Társulásokkal stb., a fejlesztési lehetőségek 
megismerése, és a bevonható központi és helyi források feltárása, megpályázása érdekében, 
az eredményes kivitelezésért, az egészséges ivóvíz szolgáltatás megteremtéséért; 
egyéb, a vonatkozó jogszabályban, a Társulási szerződésben, vagy más határozatban vagy 
szabályzatban meghatározott feladatok. 
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XI. Üzemeltetés 
 
IX.1. A Társulás az üzemeltetést a Munkaszervezete útján, üzemeltetői szerződés alapján a 
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft-vel való együttműködéssel valósítja meg. A 
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.2013. szeptember 16. napján bejegyzetttársaság, 
amely a Tag önkormányzatok tulajdonában van.  
 
IX.2. A Társulás által kiválasztott szolgáltató révén, a projekt keretében megvalósuló 
rendszer használatáért, a Társulásnak fizetendő díjba, a Társulás beépíti a Kohéziós 
Alapból származó támogatásból épített létesítmények amortizációs költségét. 
 
IX.3. A jogszabályokban meghatározott általános irányadó elvek, szabályok alapulvételével 
a Társulás a Kohéziós Alapra, KEOP pályázatra, egyéb, pl. önkormányzati önerő kiegészítő 
támogatásra benyújtandó pályázatban foglalt átlagos üzemeltetési költségtervezetet (ld. 
részletesen rögzítve a később elkészítendő pénzügyi és gazdasági elemzésben) tekinti 
irányadónak a díjpolitika vonatkozásában.  
 
IX.4. A Társulási Megállapodásban a társult Felek az együttműködési elveket állapítják 
meg. A részletes üzemeltetés a Társulási alapelvek mentén, és a Támogatási Szerződésben 
vállalt kötelezettségek figyelembevételével és betartásával, a mindenkori körülmények 
ismeretében szabályozható és aktualizálható.  
 
IX.5. A Társulási Tanács a kiválasztott üzemeltetővel maga köti meg a szerződést, azt 
módosíthatja, megszüntetheti – a Társulási Megállapodás szerint. 
 
IX.6. A jogszabályi vagy egyéb módosulások kérdésében Társulási Tanács jogosult eljárni.  
 
IX.7. A Program kivitelezése során megvalósult létesítmények üzemeltetésére vonatkozó 
üzemeltetői szerződés megkötésére a Társulási Tanács jogosult. 
 
IX.8. A Társulás együttműködik a Dél-alföldi IMJP szerveivel, amelyek szakembereik 
útján folyamatosan tájékoztatják a Dél-Alföldi Ivóvízprogram Társulásait és azok Tagjait a 
központi és regionális fejlesztési lehetőségekről, elősegítik azok megpályázását és 
lehívását, emellett tanácsadást, szakmai segítséget nyújtanak az IMJP résztvevőinek. 
 
X. Együttműködés, adatszolgáltatás 
 
X.1. A Tagok a saját közvetlen helyi önkormányzati tevékenységük során, az IMJP 
keretében betartják e Társulási Megállapodás elveit. 
 
X.2. A Tagok összehangoltan rendelkeznek a saját hatáskörben történő 
jogszabályalkotással, különösen a helyi építési szabályok illeszkedésének biztosításával, a 
projekt által érintett ingatlanok és infrastruktúra jogi helyzetének rendezésével (tulajdonjog, 
szolgalmi jog, földhasználati jog, telekhatár-rendezés stb.), továbbá minden olyan feladat 
ellátása tekintetében, amely nélkülözhetetlen a program eredményes végrehajtásához. 
 
X.3. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok – 
elsődlegesen területi, lakossági stb. – szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési 
és közszolgáltatási szerződéseik Társulásuk, szükség esetén a Dél-alföldi Ivóvízminőség-
javító Konzorcium számára való rendelkezésre bocsátására. A Társulás érdekkörébe tartozó 
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adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében a Tagok nem hivatkozhatnak településük 
érdekeire, mint üzleti titokra.  
 
X.4. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a program 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők, nem 
érintettek részére csak a szükséges mértékben korlátozottan, felhatalmazás alapján, az 
Elnökség írásbeli engedélyével adhatják ki, kivéve a közérdekű adatokat, melyekkel 
kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
hatályos jogszabályok szerint járnak el. 
 
 
 
XI. Eljárás a Társulás megszűnése esetén 
 
XI.1. A Társulás megszűnése esetén a Tagok a hatályos jogszabályok szerint járnak el. 
 
A kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a Tagok – ellenkező 
megállapodásuk hiányában – vagyoni hozzájárulásai arányában kell felosztani. A Társulás 
megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan 
módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött 
vagyon célvagyon, amelynek a lakosság egészséges ivóvíz-biztosítását kell szolgálnia. A 
célvagyon kötelező hasznosítási jellege nem jelenti azt, hogy az egyes tulajdonosoknak ne 
kellene a használati díjat a tulajdoni hányaduk után megkapni. 
 
XI.2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás Tagjai a Társulás közös vagyonát 
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 
 
XI.3. A felosztás, illetve a felosztás utáni használati díj megállapításának elvei: 
Vizsgálni kell a Társulás Tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyon vagy 
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (állami forrásokkal, egyéb támogatásokkal együtt 
összeadódó önerő). 
A Társuláson belüli tulajdoni arányokat. 
 
XI.4. A Társulás által közösen vállalt feladatok teljesítését és / vagy időtartamának leteltét 
követően a Társulási szerződés felmondását, a kilépést, vagy a megszüntetést bármely Tag 
jogosult kezdeményezni – a Társulási szerződés, a Társulási belső szabályzatok, valamint a 
hatályos jogszabályok, különösen az Önkormányzati Társulásokra vonatkozó törvény, 
államháztartásra vonatkozó jogszabályok betartásával. 
 
XI.5. A Társulás Tagjai a Társulási szerződés cél szerinti feladatainak teljesítése indokával, 
vagy a Társulási szerződés időtartamának leteltével – az elszámolás elfogadásra való 
előkészítésével és elfogadásával egyidejűleg – a megszüntetéséről vagy felmondásáról 
bármely Tag kezdeményezése esetén hat hónapon belül kötelesek Társulási Tanácsot 
összehívni, és a megszüntető döntést meghozni. 
 
XI.6.   A Tagok a közös tulajdon megszüntetéséig történő elszámolásig a közfeladatok 
ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog 
rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a 
használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 
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XII. Záró rendelkezések 
 
XII.1. Ez a Társulási Megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként 
jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik érvényessé és 
hatályossá. A polgármester és a jegyző (akadályoztatásuk esetén a Tag önkormányzat 
nevében jogerősen aláírók) aláírják a Társulás létrejöttének napjával a Társulási Szerződést 
és mellékleteit. 
 
XII.2. A Tagok rögzítik, hogy amennyiben a szerződés valamely rendelkezése jogszabály 
vagy egyéb ok miatt nem alkalmazható, vagy érvénytelen, az érvénytelen részek figyelmen 
kívül hagyásával hatályban marad, mivel a társult Tagok szándéka az IMJP végrehajtására 
és működtetésére jogszerűen létrehozandó, törvényesen működő Társulás létesítésére 
irányult. 
 
XII.3. A Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy programjaikhoz Kohéziós 
támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz 
igényelhető. Nem tekintendő és nem tekinthető megkezdésnek a Dél-Alföldi 
Ivóvízminőség-javító Projekt előkészítési szakaszában végzett tevékenység, mivel az az 
egyfordulós pályázásra adott lehetőséget, az NFÜ és a KvVM tájékoztatásával és 
felügyeletével. 
 
XII.4. A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egymás között – szükség 
szerint érdekképviseleti vagy szakmai szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel 
kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére a Társulás területe szerinti, illetékes és 
hatáskörrel rendelkező megyeszékhelyi bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá 
magukat. 
 
XII.5. A Társulási Megállapodás megkötésénél az e megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
XII.6. Ezt a szerződést a Tagok jóváhagyólag aláírták, a testületi határozatuk eredeti 
példányát a szerződéshez csatolták. 
 
 
Mellékletek 
 
 
 
sz. Melléklet: Társulás Tagjai, Képviselő-testületi határozatok száma 
sz. Melléklet: Megosztási mérőszám 
sz. Melléklet: Tag önkormányzatok szavazati száma és aránya 
sz. Mellékelt: Beruházási önerő megoszlása 
sz. Melléklet: Működési hozzájárulás adatai   
sz. Melléklet: „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
  szervezeti ábrája            
sz. Melléklet: A Társulási Megállapodást elfogadó önkormányzati határozatok 
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1. sz. melléklet 
 
 
  
 

A Társulás Tagjai, Képviselő-testületi határozatok száma 

Sor-
szám 

Tag neve Tag székhelye 

 
Képviselő-testületi 
Határozat száma 
 

1. 
Bácsszőlős Község 
Önkormányzata 

6425 Bácsszőlős 
Kossuth L.u.16. 

19/2009 
(VI.10) Ökth 

2. 
Borota Község 
Önkormányzata 

6445 Borota 
Felszabadulás u.43. 

92/2009. 
(VI.25.) KT 

3. 
Csikéria Község 
Önkormányzata 

6424 Csikéria 
Kossuth L.u.113. 

28/2009.  
(VI.09.)Ökh. 

4. 
Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

6136 Harkakötöny 
Kossuth L.u.1. 

98/2009 
(XII.22.) Kt 

5. 
Jászszentlászló Község 
Önkormányzata 

6133 Jászszentlászló 
Dózsa Gy.u.8. 

94/2009. 
(VI.30.) 
3/2010. (II.2.) 

6. 
Kelebia Község 
Önkormányzata 

6423 Kelebia  
Ady E.u.114. 

300/2009. 
(XII.17.) Kt. 

7. 
Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

6444 Kéleshalom  
Fő u.2. 

14/2010.  
(I.29) KT 

8. 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas 
Hősök tere 1. 

82/2009. 
PKGB 

9. 
Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

6120 Kiskunmajsa 
Fő u.82. 

14/2010. 
Sz. Hat. 

10. 
Kisszállás Község 
Önkormányzata 

6421 Kisszállás 
Felszabadulás u.28. 

106/2009. 
(VI.23.)ÖK 

11. 
Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

6413 Kunfehértó 
Szabadság tér 8. 

70/2009. 
(VI.30.) Kt. 

12. 
Móricgát Község 
Önkormányzata 

6132 Móricgát  
Deák F.u.26/B. 

47/2009. 
(VI.30.) 
3/2010. (II.2.) 

13. 
Rém Község 
Önkormányzata 

6446 Rém 
Május 1.u.17. 

60/2009 
(IX.03.) Kth. 

14. Tompa Város 6422 Tompa 104/2009. 
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Önkormányzata Szabadság tér 3. (VI.29.) 
7/2010. sz. Hat 

15. Összes Tag száma 14 Tag 
 
 
 
 
 
 
 
2. sz. melléklet 
 
 

Megosztási mérőszám 

Sor-
szám 

Tag neve Tag székhelye 
Megosztási 
mérőszám 
m3/év 

1. 
Bácsszőlős Község 
Önkormányzata 

6425 Bácsszőlős 
Kossuth L.u.16. 

8 772 

2. 
Borota Község 
Önkormányzata 

6445 Borota 
Felszabadulás u.43. 

73 505 

3. 
Csikéria Község 
Önkormányzata 

6424 Csikéria 
Kossuth L.u.113. 

36 452 

4. 
Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

6136 Harkakötöny 
Kossuth L.u.1. 

33 458 

5. 
Jászszentlászló Község 
Önkormányzata 

6133 Jászszentlászló 
Dózsa Gy.u.8. 

101 500 

6. 
Kelebia 
KözségÖnkormányzata 

6423 Kelebia  
Ady E.u.114. 

125 061 

7. 
Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

6444 Kéleshalom  
Fő u.2. 

15 075 

8. 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas 
Hősök tere 1. 

1 999 637 

9. 
Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

6120 Kiskunmajsa 
Fő u.82. 

14 032 

10. 
Kisszállás Község 
Önkormányzata 

6421 Kisszállás 
Felszabadulás u.28. 

105 190 

11. 
Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

6413 Kunfehértó 
Szabadság tér 8. 

163 730 

12. 
Móricgát Község 
Önkormányzata 

6132 Móricgát  
Deák F.u.26/B. 

7 811 

13. 
Rém Község 
Önkormányzata 

6446 Rém 
Május 1.u.17. 

62 433 

14. 
Tompa Város 
Önkormányzata 

6422 Tompa 
Szabadság tér 3. 

221 169 

15. Összes Tag száma 14 Tag 2 967 825 
 
 
Megjegyzés. 
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A megosztási mérőszám egységesen a 2008.évi víztermelés m3/év mértékegységben 
meghatározott mennyisége. 
Kiskunmajsa Város Önkormányzata csak Bodoglár és Tajó külterületi lakott helyek 
tekintetében érintett. A megosztási mérőszám csak erre fogyasztói körzetre vonatkozik. 
Kisszállás Község Önkormányzata képviseli Kisszállás községet és Kisszállás-Újfalut. Így 
az itt megadott megosztási mérőszám a két település részt foglalja magában. 
A megosztási mérőszám meghatározását részletező dokumentum a Társulás irattárában van 
elhelyezve. 
 
 
3. sz. melléklet 
 
Tag önkormányzatok szavazati száma és aránya 

Sor-
szám 

Tag neve 
Megosztási 
mérőszám 

Tagot megillető szavazatok 
száma aránya 

m3/év db % 
1. Bácsszőlős Község 

Önkormányzata 
8 772 1 1,47 

2. Borota Község 
Önkormányzata 

73 505 2 2,94 

3. Csikéria Község 
Önkormányzata 

36 452 1 1,47 

4. Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

33 458 1 1,47 

5. Jászszentlászló 
KözségÖnkormányzata 

101 500 3 4,41 

6. Kelebia Község 
Önkormányzata 

125 061 4 5,88 

7. Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

15 075 1 1,47 

8. Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

1 999 637 34 50,00 

9. Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

14 032 1 1,47 

10. Kisszállás Község 
Önkormányzata 

105 190 4 5,88 

11. Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

163 730 6 8,82 

12. Móricgát Község 
Önkormányzata 

7 811 1 1,47 

13. Rém Község 
Önkormányzata 

62 433 2 2,94 

14. Tompa Város 
Önkormányzata 

221 169 7 10,29 

15. Összes Tag  2 967 825 68 100,00 
 
 
Megjegyzés. 
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A Tagot megillető szavazatok számát a megosztási mérőszámok alapján képeztük a 
következő metodika szerint.  
A megosztási mérőszám egészszámra kerekített és a kötelező szabályok szerint korrigált 
aránya adja a szavazatszámot.  
A korrekció a 0 arány esetében 1 értékre növelést, illetve az összes szavazat felét 
meghaladó esetben a visszacsonkítást jelenti.  
A szavazatok képzésének lépéseit bemutató dokumentum a Társulás irattárában van 
elhelyezve. 
 
 
4. sz. melléklet 
 
 

Tag önkormányzatok képviselői 
Sor-
szám 

Tag neve Képviselő neve Képviselő elérhetősége 

1. Bácsszőlős Község 
Önkormányzata 

Mondovits 
Mihály 

6425 Bácsszőlős, Kossuth u.16. 
e-mail: mondovits@tanet.hu 
fax: 79 / 343 – 202  

2. Borota Község 
Önkormányzata 

Mikó Ferencné 6445 Borota, Felszabadulás u.43. 
e-mail: borota.pmh@t-online.hu 
Fax: 77 / 500 – 020 

3. Csikéria Község 
Önkormányzata 

Neszvecskóné 
Bugán Erika 

6424 Csikéria, Kossuth L.u.113. 
e-mail: onkormányzat@csikeria.koznet.hu 
fax: 79 / 340 – 177  

4. Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

Brassó Imre 6136 Harkakötöny, Kossuth L.u.1. 
e-mail: harkaph@t-online.hu 
fax: 77 / 489 – 022  

5. Jászszentlászló Község 
Önkormányzata 

Papp József 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy.u.8. 
e-mail: onkorj@satnet.hu 
fax: 77 / 492 – 161  

6. Kelebia Község 
Önkormányzata 

Maczkó József 6423 Kelebia, Ady E.u.114. 
e-mail: kelebiahiv@t-online.hu 
fax: 77 / 454 – 249  

7. Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

Péter-Szabó 
Lajosné 

6444 Kéleshalom, Fő u.2. 
e-mail: keleshalomph@freepop.hu 
fax: 77 / 404 – 661  

8. Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Gyovai István 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
e-mail: polgarmester@kiskunhalas.hu 
fax: 77 / 423 – 612  

9. Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

Terbe Zoltán 6120 Kiskunmajsa, Fő u.82. 
e-mail: polgarmester@satnet.hu 
fax: 77 / 481 – 946  

10. Kisszállás Község 
Önkormányzata 

Kispál István 6421 Kisszállás, Felszabadulás u.28. 
e-mail: kszallaspolghiv@t-online.hu 
fax: 77 / 457 – 001  

11. Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

Harnóczi Sándor 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 
e-mail: polgarmester@kunfeherto.hu 
fax: 77 / 507 – 131  

12. Móricgát Község Csontos Máté 6132 Móricgát, Deák F.u.26/B. 
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Önkormányzata e-mail: onkorj@satnet.hu 
 fax: 77 / 491 – 023  

13. Rém Község 
Önkormányzata 

Szente János 6446 Rém, Május 1.u.17. 
e-mail: polghivrem@nidocom.hu 
fax: 79 / 552 – 920  

14. Tompa Város 
Önkormányzata 

Véh László 6422 Tompa, Szabadság tér 3. 
e-mail: titkarsag@tompa.hu 
fax: 77 / 551 – 510  

15. Összes Tag  14 fő 
 
5. sz. melléklet 
 
Beruházási önerő megoszlása 

Sor-
szám 

Tag neve 
Beruházás 
nettó értéke 

Beruházási önerő 

mértéke aránya 

E Ft E Ft EUR % 
1. Bácsszőlős Község 

Önkormányzata 
143 930 14 393 52 164 5,08 

2. Borota Község 
Önkormányzata 

93 676 9 368 33 950 3,31 

3. Csikéria Község 
Önkormányzata 

106 266 10 627 38 513 3,75 

4. Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

80 941 8 094 29 335 2,86 

5. Jászszentlászló 
KözségÖnkormányzata 

111 191 11 119 40 298 3,92 

6. Kelebia Község 
Önkormányzata 

104 045 10 404 37 708 3,67 

7. Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

75 118 7 512 27 225 2,65 

8. Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

1 366 080 136 608 495 100 48,21 

9. Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

53 263 5 326 19 304 1,88 

10. Kisszállás Község 
Önkormányzata 

158 243 15 824 57 351 5,58 

11. Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

184 361 18 436 66 817 6,51 

12. Móricgát Község 
Önkormányzata 

55 157 5 516 19 990 1,95 

13. Rém Község 
Önkormányzata 

105 641 10 564 38 287 3,73 

14. Tompa Város 
Önkormányzata 

195 467 19 547 70 842 6,90 

15. Összes  2 833 379 283 338 1 026 884 100,00 
Megjegyzés. 
A beruházás nettó értéke a tervező által megadott változat analízis alapján lett beállítva.  



 99

Bácsszőlős-Csikéria beruházási nettó értéke a közös műre adott érték megosztásával van 
megállapítva. A megosztási arány az egyedi technológiákra meghatározott arány szerint lett 
megválasztva. 
Kisszállásnál hozott nettó érték tartalmazza Kisszállás - Újfalu beruházási értékét is. 
Az önerő követelmény 10 % -ban lett elfogadva a 90 % -os támogatás reményében. 
Az EUR hivatalossá válását követően a Ft érték egyenlő a Társulási Megállapodás 
aláírásakor érvényes EUR árfolyamon átszámított Ft összeggel. 
Az EUR Társulási Megállapodás aláírásakor érvényes árfolyamának igazoló dokumentuma 
a Társulás irattárában van elhelyezve. 
 
 
6. sz. melléklet 
 
Működési hozzájárulás adatai 

Sor-
szám 

Tag neve 
Megosztási 
mérőszám 

Működési hozzájárulás mértéke 

mértéke aránya 

m3/év  Ft EUR % 
1. Bácsszőlős Község 

Önkormányzata 
8 772 142 857 518 7,14 

2. Borota Község 
Önkormányzata 

73 505 142 857 518 7,14 

3. Csikéria Község 
Önkormányzata 

36 452 142 857 518 7,14 

4. Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

33 458 142 857 518 7,14 

5. Jászszentlászló Község 
Önkormányzata 

101 500 142 857 518 7,14 

6. Kelebia Község 
Önkormányzata 

125 061 142 857 518 7,14 

7. Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

15 075 142 857 518 7,14 

8. Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

1 999 637 142 857 518 7,14 

9. Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

14 032 142 857 518 7,14 

10. Kisszállás Község 
Önkormányzata 

105 190 142 857 518 7,14 

11. Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

163 730 142 857 518 7,14 

12. Móricgát Község 
Önkormányzata 

7 811 142 857 518 7,14 

13. Rém Község 
Önkormányzata 

62 433 142 857 518 7,14 

14. Tompa Város 
Önkormányzata 

221 169 142 857 518 7,14 

15. Összes  2 967 825 2 000 000 7248 100,00 
 
Megjegyzés: 
 



 100

Az EUR hivatalossá válását követően a Ft érték egyenlő a Társulási Megállapodás 
aláírásakor érvényes EUR árfolyamon átszámított Ft összeggel. 
Az EUR Társulási Megállapodás aláírásakor érvényes árfolyamának igazoló dokumentuma 
a Társulás irattárában van elhelyezve. 
A 6. sz. mellékletben megadott működési hozzájárulás mértéke az induló – 2010. évre – 
vonatkozik. A további időszakra a működési hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács 
ülésén, határozattal hozza.
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7. sz. melléklet 
 
 
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító  
Önkormányzati Társulás Szervezeti ábrája 
 
 
TÁRSULÁSI TANÁCS 
 
 
 

 
TÁRSULÁS   
Projektgazda 
 

 
 
 
ELLENŐRZŐ 
BIZOTTSÁGBelső 
ellenőrző (3 fő) 
 

  
TÁRSULÁSI TANÁCS 
Döntéshozó szerv 

  
Elnök ésAlelnök 

 
 
 

 
PIU                                                             
Projektmenedzsment 
 

  
ESETI BIZOTTSÁG    
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23/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal  2014. évi munkarendjében április 22., augusztus 11., 12., 13., 14., 15., 
18., 19., 21., 22.,  valamint december 22., 23., 29., 30., 31., napokra igazgatási szünetet rendel 
el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére az 
igazgatási szünet alatti zavartalan feladatellátás érdekében. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünet közzétételéről 
gondoskodjon. 

 
24/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő, az 1. sz. mellékletben szereplő együttműködési 
megállapodást.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, az 2. sz. mellékletben szereplő együttműködési 
megállapodást.  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
együttműködési megállapodások aláírására. 

 

 

1. számú melléklet  
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli Gyovai István 
polgármester, székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., bankszámlaszám:11732064-15338806-
00000000, adószám:15724904-2-03 , KSH statisztikai számjel:15724904-8411-321-03 , 
törzskönyvi azonosító szám: 724902) továbbiakban Önkormányzat, 
 
másrészről Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (képviseli Rostás László 
elnök, székhely: 6400 Kiskunhalas, Tó u. 36., bankszámlaszám: 11732064-15783859 , adószám: 
15783859-1-03 , KSH statisztikai számjel: 15783859-8411-323-03, törzskönyvi azonosító szám: 
783859) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a 
következő feltételekkel. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata együttműködésének 
szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 
 
A megállapodás jogi háttérszabályozása: 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet.  
 

A megállapodás részletesen tartalmazza Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: 
nemzetiségi önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:  
 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátása (Njtv. 80. § (1-2) 

- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével 
és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők 
kijelölésével, (Njtv. 80. § (3) a)  

- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot 
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, 
felelősök konkrét kijelölését, (Njtv. 80. § (3) b) 
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- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 
kötelezettségekre, (Njtv. 80. § (3) c) 

- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (Njtv . 80. § (3) d). 
 

 
 
 
 
 
 

I. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata működése, a 
személyi-tárgyi feltételek biztosítása 

 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök 
arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül Kiskunhalas 
Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata részére a működéséhez szükséges feltételeket, az 
alábbiak szerint: 

- Az Önkormányzat tulajdonában lévő Tó utca 36. szám alatti ingatlant ingyenesen biztosítja 
a Nemzetiségi Önkormányzat számára az üléseinek lebonyolításához, közmeghallgatáshoz, 
rendezvények szervezéséhez, működési feladatok elvégzéséhez.  

- A képviselő-testület a mindenkori tárgy évi költségvetésében elfogadott összeg mértékéig 
biztosítja működési támogatásként a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak 
fedezetét az állami támogatás kiegészítésével. A támogatás fedezetet nyújt a Nemzetiségi 
önkormányzat működési kiadásaihoz: a székhely közösségi ház fenntartási költségeihez, 
postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátásához és az ezzel járó tárgyi és 
személyi feltételek kiadásaihoz. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző vagy 
az általa megbízott személy vesz részt. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
iratkezelési feladatokat a jegyző a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
és  gazdálkodási osztályán keresztül biztosítja.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, 
jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a Nemzetiségi 
Önkormányzat a működési támogatásából fedezi. 

 
Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
fenti, és jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges. 
 

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje 
 

1. A költségvetési koncepció elkészítése 
 
A jegyző által megbízott köztisztviselő minden év október 15-ig, a költségvetési koncepció 
összeállítása kapcsán áttekinti a nemzetiségi önkormányzat elnökével a nemzetiségi önkormányzat 
következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, kiadásait és bevételi forrásait és tájékoztatást ad 
a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, Kiskunhalas Város Önkormányzata költségvetési 
koncepció-tervezetéről.  
 
A következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az elnök legkésőbb az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján október 31-ig benyújtja a 
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Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének. A koncepciót a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testülete megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól, 
ütemezéséről. 
 

 
 
 
 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 
 

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk 
ismeretében a jegyző megbízottja lefolytatja az egyeztetést a Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a 
Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat.  
Az állami támogatás összege mellett tájékoztatást ad Kiskunhalas Város Önkormányzata képviselő-
testületének tervezete, illetve döntése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára megítélt éves 
önkormányzati támogatásról, ezzel egyidejűleg információt szolgáltat annak esetleges célhoz 
kötöttségéről is. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az Áht. 24.§ (3) bekezdésében foglalt határidőig nyújtja be a 
költségvetési határozat tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, 
és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi 
Önkormányzatnak nyújtott helyi Önkormányzati költségvetési támogatás összegét.  
 
 

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér 
el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
módosítja a költségvetésről szóló határozatát az Áht. 34-35.§ figyelembe vételével.  
 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testületének határozata alapján módosíthatók. 
 

4. Információszolgáltatás a költségvetésről 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a 
gazdálkodási osztálynak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 
Az előirányzat módosításokról szóló határozatok helyi Önkormányzathoz történő megküldésének 
határideje: 

a) április 1. 
b) augusztus 1. 
c) október 1. 
d) tárgyévet követő év január 15. 

 
5. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzatnak az Áht.-ban előírt határidő szerint költségvetési beszámolót kell 
készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal. Az elnök a Nemzetiségi 
Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg 3/4 éves helyzetéről 
a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületét. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak 
időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint 
az Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. 
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Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján az Önkormányzatnak a 
beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának 
időarányos teljesítéséről. 
 

III.  A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, 
kötelezettségvállalás 

 
1. Költségvetési határozat végrehajtása 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jegyző a 
Polgármesteri hivatal pénzügyi és gazdálkodási osztályán keresztül látja el. 

 
2. Kötelezettségvállalás rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása 
(végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége 
esetén az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.  

 
3. Utalványozás 

 
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén az 
általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
  
Utalványozni csak érvényesítés után lehet. 
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. 
 

4. Pénzügyi ellenjegyzés 
 

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzését a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 
megbízása alapján a pénzügyi és gazdálkodási osztály szakmai követelményeknek megfelelő 
végzettséggel rendelkező személye látja el. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet 
meglétének, valamint jogszerűségének ellenőrzésére irányul. 
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést - ugyanazon gazdasági 
eseményre vonatkozóan - azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, 
utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét 
közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 
 

5. Érvényesítés 
 
Az érvényesítést a Jegyző által megbízott, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  pénzügyi és 
gazdálkodási osztályán pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő végzi. 
 
 
 

IV.  Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi 
számlája 

 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma: 11732064-
15783859 
OTP Bank Zrt.  
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  
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Elszámolási számla: 11732064-15783859  
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával 
kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos 
használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik. 
A Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi Önkormányzattól eredő támogatásának 
felhasználása a Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben 
meghatározott előirányzatok alapján a kiadások felmerüléséhez igazodóan történik átutalással 
illetve a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál vezetett Nemzetiségi Önkormányzati 
házipénztár forgalommal.  
 

1. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 
 
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdálkodási osztálya a helyi 
nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat 
nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az 
elnök felelős. 
 
Az együttműködési megállapodást minden évben január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint 
módosítani.  
 
Az együttműködési megállapodást Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
24/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatával, míg Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete …/2014. (…) sz. határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Együttműködési megállapodás elfogadásával hatályát veszti Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 93/2012. (IV. 25.) Kt. sz. határozattal és a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012 (IV.19.).. sz. határozatával elfogadott és 
többször módosított Együttműködési megállapodás. 
 
Kiskunhalas, 2014. január ……….. 
 
 
 
 
 

Gyovai István     Rostás László 
              polgármester             elnök 

 

 

2. számú melléklet 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli Gyovai István 
polgármester, székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., bankszámlaszám:11732064-15338806-
00000000, adószám:15724904-2-03 , KSH statisztikai számjel:15724904-8411-321-03 , 
törzskönyvi azonosító szám: 724902) továbbiakban Önkormányzat, 
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másrészről Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli dr. Schindler Árpád 
elnök, székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., bankszámlaszám: 11732064-15783842 , 
adószám: 15783842-1-03 , KSH statisztikai számjel: 15783842-8411-323-03, törzskönyvi azonosító 
szám: 783848) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a 
következő feltételekkel. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésének 
szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 
 
A megállapodás jogi háttérszabályozása: 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet.  
 

A megállapodás részletesen tartalmazza Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) és Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi 
önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:  
 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátása (Njtv. 80. § (1-2) 

- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével 
és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők 
kijelölésével, (Njtv. 80. § (3) a)  

- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot 
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, 
felelősök konkrét kijelölését, (Njtv. 80. § (3) b) 

- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 
kötelezettségekre, (Njtv. 80. § (3) c) 

- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (Njtv . 80. § (3) d). 
 

 
 
 
 
 
 

I. Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat működése, a személyi-tárgyi 
feltételek biztosítása 

 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök 
arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül a Kiskunhalasi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak 
szerint: 

- Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Polgármesteri Hivatal épületében lévő 
tanácskozótermet (Hősök tere 1.-108. számú terem) a Nemzetiségi Önkormányzat számára 
az üléseinek lebonyolításához, közmeghallgatáshoz, rendezvények szervezéséhez, működési 
feladatok elvégzéséhez.  
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- A képviselő-testület a mindenkori tárgy évi költségvetésében elfogadott összeg mértékéig 
biztosítja működési támogatásként a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak 
fedezetét az állami támogatás kiegészítésével. A támogatás fedezetet nyújt a Nemzetiségi 
önkormányzat működési kiadásaihoz: a székhely közösségi ház fenntartási költségeihez, 
postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátásához és az ezzel járó tárgyi és 
személyi feltételek kiadásaihoz. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző vagy 
az általa megbízott személy vesz részt. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
iratkezelési feladatokat a jegyző a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és 
gazdálkodási osztályán keresztül biztosítja.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, 
jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a Nemzetiségi 
Önkormányzat a működési támogatásából fedezi. 

 
Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
fenti, és jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges. 
 

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje 
 

 
1. A költségvetési koncepció elkészítése 

 
A jegyző által megbízott köztisztviselő minden év október 15-ig, a költségvetési koncepció 
összeállítása kapcsán áttekinti a nemzetiségi önkormányzat elnökével a nemzetiségi önkormányzat 
következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, kiadásait és bevételi forrásait és tájékoztatást ad 
a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, Kiskunhalas Város Önkormányzata költségvetési 
koncepció-tervezetéről.  
 
A következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az elnök legkésőbb az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján október 31-ig benyújtja a 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének. A koncepciót a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testülete megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól, 
ütemezéséről. 
 
 
 

 
2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

 
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk 
ismeretében a jegyző megbízottja lefolytatja az egyeztetést a Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a 
Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat.  
Az állami támogatás összege mellett tájékoztatást ad Kiskunhalas Város Önkormányzata képviselő-
testületének tervezete, illetve döntése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára megítélt éves 
önkormányzati támogatásról, ezzel egyidejűleg információt szolgáltat annak esetleges célhoz 
kötöttségéről is. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ÁHt. 24.§ (3) bekezdésében foglalt határidőig nyújtja be a 
költségvetési határozat tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, 
és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi 
Önkormányzatnak nyújtott helyi Önkormányzati költségvetési támogatás összegét.  
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3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér 
el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
módosítja a költségvetésről szóló határozatát az Áht. 34-35.§ figyelembe vételével.  
 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testületének határozata alapján módosíthatók. 
 

4. Információszolgáltatás a költségvetésről 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a 
gazdálkodási osztálynak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 
Az előirányzat módosításokról szóló határozatok helyi Önkormányzathoz történő megküldésének 
határideje: 

e) április 1. 
f) augusztus 1. 
g) október 1. 
h) tárgyévet követő év január 15. 

 
5. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzatnak az Áht.-ban előírt határidő szerint költségvetési beszámolót kell 
készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal. Az elnök a Nemzetiségi 
Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg 3/4 éves helyzetéről 
a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületét. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak 
időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint 
az Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. 
 
Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján az Önkormányzatnak a 
beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának 
időarányos teljesítéséről. 
 

III.  A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, 
kötelezettségvállalás 

 
1.Költségvetési határozat végrehajtása 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jegyző a 
Polgármesteri hivatal pénzügyi és gazdálkodási osztályán keresztül látja el. 

 
2. Kötelezettségvállalás rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása 
(végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége 
esetén az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.  

 
3. Utalványozás 
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A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén az 
általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
  
Utalványozni csak érvényesítés után lehet. 
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. 
 

4. Pénzügyi ellenjegyzés 
 

A kötelezettségvállalás, valamint a pénzügyi ellenjegyzését a Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének megbízása alapján a pénzügyi és gazdálkodási osztály szakmai követelményeknek 
megfelelő végzettséggel rendelkező személye látja el. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a 
fedezet meglétének, valamint jogszerűségének ellenőrzésére irányul. 
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést - ugyanazon gazdasági 
eseményre vonatkozóan - azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, 
utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét 
közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 
 

5. Érvényesítés 
 
Az érvényesítést a Jegyző által megbízott, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és 
gazdálkodási osztályán pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő végzi. 
 
 
 

IV.  A Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlája 
 

Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma: 11732064-15783842 
OTP Bank Zrt.  
Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Elszámolási számla: 11732064-15783842  
A Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos 
minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára 
megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik. 
A Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi Önkormányzattól eredő támogatásának 
felhasználása a Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben 
meghatározott előirányzatok alapján a kiadások felmerüléséhez igazodóan történik átutalással 
illetve a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál vezetett Nemzetiségi Önkormányzati 
házipénztár forgalommal.  
 

1. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 
 
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdálkodási osztálya a helyi 
nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat 
nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az 
elnök felelős. 
 
Az együttműködési megállapodást minden évben január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint 
módosítani.  
 
Az együttműködési megállapodást Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
24/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatával, míg Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 1/2014. (I.30) sz. határozatával hagyta jóvá.  
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Jelen Együttműködési megállapodás elfogadásával hatályát veszti Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 94/2012. (IV.25.) Kt. sz. határozattal és a Német 
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012 (IV.23.) sz. határozatával elfogadott és 
többször módosított Együttműködési megállapodás. 
 
Kiskunhalas, 2014, január ... 
 
 

Gyovai István     Dr. Schindler Árpád 
              polgármester             elnök 
 
25/2014. Kth. 
Kiskunhalas város Képviselő-testülete a 2014. évi ellenőrzési munkaterv kiegészítését nem 
támogatja.  
 
26/2014. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Városgazda Zrt.-vel 

történő EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS megkötését a melléklet szerint.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására azzal a kiegészítéssel, hogy a következő testületi 
ülésre kerüljön kidolgozásra a részletes szabályozás. 
 

 
Melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött 
 
egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1..) – továbbiakban 
Önkormányzat – (képviseletében Gyovai István polgármester), 
 
másrészről a Halasi Városgazda Zrt (6400 Kiskunhalas, ) – továbbiakban Kft. – (képviseletében Molnár 
Ferenc vezérigazgató  között az alábbi tartalommal: 
 

7. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 
4.,5.,11.,19. pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzat feladata településfejlesztés, 
településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása 
és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 
parkolásának biztosítása); az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-
egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; hulladékgazdálkodás. 

8. A Zrt. feladata – többek között: 
• közterület-fenntartás,  
• köztéri berendezések karbantartása,  
• nem veszélyes hulladék gyűjtése,  
• közterület szennyeződésmentesítés,  
• építményüzemeltetés,  
• zöldterület kezelés,  
• a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, valamint  
• az aktuális évben Kiskunhalas Város Önkormányzata által megkötött és szerződésben rögzített 

közmunkaprogram számára közreműködés a munkaerő felvétel szervezésében, a pályázat 
elemeinek technikai lebonyolításában, a pályázatban foglalkoztatott munkaerő és a benne 
felsorolt feladatok elvégzésének irányítása és a technikai háttér biztosítása. 

9. Az Önkormányzat megállapítja, hogy a Zrt. önkormányzati tulajdon kezelésével, fenntartásával 
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közfeladatot lát el külön megállapodás szerint. Az Önkormányzat és a Városgazda Zrt. az 
önkormányzat a fenti közfeladatainak ellátása érdekében együttműködik. 

10. A felek megállapodnak abban, hogy közfeladatok ellátására közfoglalkoztatottak felvételének 
szervezésével, technikai lebonyolításával, továbbá a pályázatok során foglalkoztatott munkaerő, 
valamint a pályázatokban szereplő feladatok irányításával, felügyeletével, ellenőrzéséve a Halasi 
Városgazda Zrt-t bízza meg. 

11. Jelen megállapodás 2014. január 01. napjától határozatlan időre kötik. A szerződést bármelyik fél a 
másik félhez írásban intézett, indokolással ellátott felmondással szüntetheti meg.  

 
Felek jelen Együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Kiskunhalas, 2014. január 31. 
           
             …...............................................                  …........................................ 
 Gyovai István Molnár Ferenc 
                       polgármester             vezérigazgató    
 
27/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete forgalmi rend felülvizsgálat keretében a Kárász utca 
egyirányú forgalmi rendjét megváltoztatja úgy, hogy fenntartva az egyirányú forgalmi rendet a 
jelenlegi korlátozó táblákkal, de megengedi a forgalommal szembeni kerékpáros közlekedést 
,,kivéve kerékpár” kiegészítő táblák kihelyezésével az utca mindkét végén. 

 
28/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Dr. Nagy Mór utca 26. szám alatti Paprika Antal Társasház módosított alapító okiratát az alábbi, 
önkormányzati tulajdonrészeket érintő tartalommal aláírja: 
 
Sorszám: megnevezés:  alapterület:  új tul. hányad: 
38  üzlethelyiség  23 m2     83/10 000 
39  üzlethelyiség  63 m2   228/10 000 
40  üzlethelyiség  10 m2     36/10 000 
 
29/2014. Kth. 
1. A Képviselő-testület a megosztást követően kialakuló 078/212 hrsz alatt terület művelési ágát a 

rendezési terv előírása szerint beépítetlen területre változtatja, felhatalmazza a Polgármestert a 
földhivatali eljárás lebonyolítására. 

2. A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a megosztást követően kialakuló 078/212 hrsz alatti 
ingatlant az EDO-HUNGARY Kft.-nek (6723, Szeged, Tabán u. 27. fsz. A/2.) 787.920.- Ft 
értéken. A vevő által közterületen megvalósított szennyvízcsatorna beruházásnak az 
Önkormányzat tulajdonába adásával az Önkormányzat a teljes vételárat megfizetettnek tekinti. 
A közműberuházás átadásáig az Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben a 
közműberuházás 2015. december 31-ig nem kerül az Önkormányzat tulajdonába, úgy az 
Önkormányzat a szerződéstől egyoldalúan eláll. 
 
 

Adásvételi szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (törzsszám: 724902 – statisztikai számjel: 15724904-
8411-321-03 – képviselő: Gyovai István polgármester, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) – 
mint eladó 
(a továbbiakban: Eladó) 

másrészről 
EDO-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: Cg. 06-09-004207, adószám: 11081832-2-06, statisztikai számjel: 
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11081832-4730-113-06 – székhely: 6723 Szeged, Tabán utca 27. fszt. A/2. – képviselő: Kis 
Tibor Sándor ügyvezető vezető tisztségviselő) mint vevő 
(a továbbiakban: Vevő) 

között a mai alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
16. Előzmény 

Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos – 1/1 arányú - tulajdonát képezi a Kiskunhalas - 
külterület - 078/211 helyrajzi szám alatt felvett, út megjelölésű, 850 m2 területű ingatlan. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a 16/398/2013. számú és a Halas Geo Bt. által készített 
változási vázrajz alapján 2013. év július hó 05. napján telekalakítási engedély iránti kérelmet 
terjesztett elő - megosztás céljából - a Kiskunhalasi Járási Földhivatal előtt, amely alapján a 
tulajdonát képező ingatlanból a telekalakítás során az alábbi ingatlanok kialakítását kérte: 

Kiskunhalas - külterület - 078/212 helyrajzi szám, út megjelölés, 392 m2 
Kiskunhalas - külterület - 078/213 helyrajzi szám, út megjelölés, 458 m2 

A Kiskunhalasi Járási Földhivatal 800092/10/2013 számú határozatával 2012. év november hó 
04. napján a telekalakítást engedélyezte. A határozat 2013. év december hó 03. napján emelkedett 
jogerőre. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi építési szabályzat (HÉSZ) és a 
rendezési terv alapján - 29/2014. (01. 30.) képviselő-testületi határozatával a kialakításra kerülő 
Kiskunhalas - külterület - 078/212 helyrajzi szám, út megjelölésű, 392 m2 területű ingatlant 
átminősítéséről döntött , a terület művelési ágának beépítetlen területre való változtatását 
kezdeményezte.  
 
EDO-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megbízásából a 
Halasvíz Kft. az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez 2012. év október 
hó 18. napján benyújtotta a Kiskunhalas, Malom sori ingatlanok (érintett ingatlanok: Kiskunhalas – 
külterület – 072/15, 072/31, 078/108, 078/109, 078/211, 078/148, 078/87, 078/95 helyrajzi számok) 
szennyvízelvezetési vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt, és kérte a vízjogi létesítési 
engedély kiadására irányuló eljárás lefolytatását. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 2013. év május hó 21. napján kelt 92013-1-17/2013. számú határozatával 
az EDO-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére vízjogi 
létesítési engedélyt adott. A határozat 2013. év június hó 14. napján emelkedett jogerőre. 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata   EDO-HUNGARY Kft. 
 Képv.: Gyovai István polgármester    Képv.: Kis Tibor Sándor ügyvezető 
 Eladó       Vevő 
 
Ellenjegyzem Kiskunhalason 2014. év február hó    . napján            

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen jogügylethez a    /2014. (01.30.) 
képviselő-testületi határozatával hozzájárult, amely a szerződés mellékletét képezi.  

 
 
Szerződés tárgya 

 
Eladó eladja a kizárólagos – 1/1 arányú – tulajdonát képező Kiskunhalas - külterület - 078/212 
helyrajzi számú, beépítetlen terület megjelölésű, 392 m2 területű ingatlanát, úgy és abban az 
állapotban, ahogyan az most a természetben áll, és ahogyan azt a Vevő ismeri 787.920,- Ft, azaz 
Hétszáznyolcvanhétezer-kilencszázhúsz forint vételárért.  
Vevő az 1. pontban megjelölt Kiskunhalas - külterület - 078/212 helyrajzi számú, beépítetlen 
terület megjelölésű, 392 m2 területű ingatlant 787.920,- Ft, azaz Hétszáznyolcvanhétezer-
kilencszázhúsz forint vételárért megvásárolja. 
A vételár megfizetésének módja: 
Vevő kijelenti , hogy a fent hivatkozott vízjogi létesítési engedély alapján a szennyvízelvezetéshez 
szükséges vízi létesítmények megépítését 2015. év december hó 31. napjáig kivitelezi, amely a 
jelen szerződés tárgyát képező ingatlanokat is érinti. A vízi létesítménynek az Eladó tulajdonát 
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képező ingatlan (Kiskunhalas – külterület – 078/213 helyrajzi szám) területén húzódó szakaszát 
Eladó tulajdonába adja. 
Eladó kijelenti, hogy a tulajdonát képező ingatlanon 2015. év december hó 31. napjáig Vevő által 
vállalt és megvalósításra kerülő szennyvízelvezetéshez szükséges vízi létesítmények megépítésével, 
annak a tulajdonában maradt ingatlan (Kiskunhalas – külterület – 078/213 helyrajzi szám) területén 
húzódó szakaszának a tulajdonába történő adásával a teljes vételárat megfizetettnek tekinti. 
Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a vételárnak a fent megjelöltek szerint történő 
teljesítését, elfogadják. 
Eladó az 1. pontban megjelölt ingatlant a mai napon Vevő birtokába adja, aki a mai naptól 
kezdődően húzza annak hasznait és viseli terheit. 
Szerződő felek kijelentik, hogy Eladó jogi személy, Vevő jogi személyiséggel rendelkező 
Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság. 
Eladó kéri a fent hivatkozott telekalakítási engedély és képviselő-testületi határozat alapján 
Kiskunhalas - külterület - 078/211 helyrajzi szám alatt felvett, út megjelölésű, 850 m2 területű 
ingatlan lejegyzését 
Kiskunhalas - külterület - 078/212 helyrajzi szám, beépítetlen terület megjelölésű, 392 m2 
területű, 
Kiskunhalas - külterület - 078/213 helyrajzi szám, út megjelölésű, 458 m2 területű Ingatlanokra,  
      valamint tulajdonjogának változatlan tartalommal történő átjegyzését. 
Eladó már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vételár 
teljesítésének a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt teljesítéskor, amelyet külön nyilatkozattal 
igazol, Vevő tulajdonjoga a Kiskunhalas - külterület - 078/212 helyrajzi számú, beépítetlen 
terület megjelölésű, 392 m2 területű ingatlanra – vétel jogcímén – az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. 

 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata   EDO-HUNGARY Kft. 

 Képv.: Gyovai István polgármester    Képv.: Kis Tibor Sándor ügyvezető 
 Eladó       Vevő 
 
Ellenjegyzem Kiskunhalason 2014. év február hó    . napján     

Eladó a tulajdonjogát a vételárnak - legkésőbb 2015. év december hó 31. napjáig -teljesítéséig 
fenntartja , azonban feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. § r) pontja alapján a tulajdonjog fenntartással 
történt eladás ténye feljegyzésre kerüljön a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 32.§ szerint.   
Eladó szavatosságot vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt Ingatlan per-, teher- és igénymentes, 
azt az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tartozás nem terheli, harmadik személynek nincs olyan joga, 
amely a Vevő tulajdonszerzését korlátozná, vagy akadályozná. 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vételár jelen szerződés 3. pontja szerint megjelölt 
teljesítésnek elmaradása esetén - 2015. december hó 31. napját követő 15 napon belül - Eladó 
jogosult a Polgári törvénykönyv 320. § (1) bekezdése alapján a Vevőhöz írásban intézett 
nyilatkozattal a szerződéstől elállni. 
A jelen okirat írásba foglalásával felmerülő költséget, a kiszabásra kerülő vagyonátruházási illetéket 
és a Díjtv. szerinti igazgatási szolgáltatási díjat egyedül Vevő tartozik viselni. 
Eladó kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 88.§ (1) bekezdés k. 
pont hatálya alá tartozik.  
Szerződő felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a pénzmosás és a terrorizmus megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott 
okiratokról okiratszerkesztő ügyvéd másolatot készítsen és adataikat a megbízás teljesítése 
keretében kezelje. 
 Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződéshez az adatokat ők szolgáltatták, azok a valóságnak 
mindenben megfelelnek, kijelentik továbbá, hogy szerződésüket szabad akaratukból kötötték meg, 
nem tévedtek annak tartalmában, szerződéses nyilatkozataik megtételére valaminek a téves 
feltevése nem indította. Mindezek következtében jelen szerződés egyben tényvázlatnak is minősül. 
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Szerződő felek meghatalmazást adnak Dr. Nagy Erika – 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 34. – 
lajstromszám: 231. - ügyvédnek a jelen okirat elkészítésére, a Kiskunhalasi Járási Földhivatala 
előtti eljárásra.  

 

Felolvasás, értelmezés és elmagyarázás után szerződő felek a fenti okiratot, mint az akaratukkal 
mindenben egyezőt írták alá. 

      
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata    EDO-HUNGARY Kft. 
Képv.: Gyovai István polgármester    Képv.: Kis Tibor Sándor ügyvezető 
Eladó       Vevő 
 
 
Ellenjegyzem Kiskunhalason 2014. év február hó    . napján     

 
 
30/2014. Kth. 
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas Inoka, 0178/2 hrsz alatti külterületi 
ingatlant László Sándor (Kiskunhalas, Inoka-Kistelek puszta 43.) részére. Az ingatlanszerzéssel 
kapcsolatos költségek és az értékbecslés költsége a vevőt terhelik. Az ingatlan értékesítési áráról az 
értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság dönt.  
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 
amennyiben a vevő ingatlanszerzésének törvényes akadálya nincs és az arra jogosultak nem 
kívánnak élni elővásárlási jogukkal, úgy felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

31/2014. Kth. 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 
szabályairól szóló rendelet 33.§ szerint árverés útján történő értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 
Füzespuszta, 049/3 hrsz alatti ingatlant. 
Az induló árat értékbecslés alapján a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság határozza meg. Amennyiben az értékbecslés 5 millió forintnál magasabb értéket mutat, 
úgy a Magyar Állam elővásárlás jogát a versenytárgyalás előtt biztosítani kell. Az 
ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a vevőnek vállalnia kell. 
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 
amennyiben vevők tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba, valamint 
jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
32/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a Kiskunhalas, 6375/106 
hrsz alatti ingatlant érintő elővásárlási jogával. Az elővásárlási jog további fenntartása mellett 
hozzájárul annak harmadik személy részére történő eladásához. 

 
 
33/2014. Kth. 
1. A  Képviselő-testület 3 fős eseti bizottságot alakít az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság által 
megkezdett munka folytatása céljából. 
Tagok: 
             1.Dr. Skribanek Zoltán képviselő 
             2.Dózsa Tamás Károly képviselő 
             3.Pajor Kálmán képviselő 
 
2.Az eseti bizottság a vizsgálat befejezését követően előterjesztést készít a Képviselő-testület számára. 
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3.A Jegyző kimutatást készít a Bizottság részére, mely tartalmazza valamennyi, a 2012. és 2013. évi 
költségvetéssel kapcsolatos döntést. 
 
A vizsgálat felgyorsítása érdekében a kimutatásban kerüljön megjelölésre a döntés  végrehajtásáért felelős, a 
végrehajtás határideje, valamint a végrehajtás tényleges időpontja, a végrehajtás tényét, időpontját igazoló 
dokumentum, illetve amennyiben nem került sor a végrehajtásra, ennek ténye. 
 
4.A Bizottság a 239/2013. ÜHB.h. számú határozatban foglalt kérdések esetében a  következő további 
információk rendelkezésére bocsátását kéri: 
A döntést megalapozó Képviselő-testületi határozat, a végrehajtásáért felelős, annak határideje, tényleges 
időpontja. A döntésekhez kapcsolódó valamennyi dokumentum, bizonylat. 
 
34/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló január havi beszámolót.  

 
35/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2012. és 2013. évi költségvetésben szociális támogatások 
kapcsán megállapított előirányzat felhasználásáról szóló mellékelt beszámolót elfogadja. 
 
 

1.sz. melléklet 

                      
 
 
                      Szociális feladatok 
2012. December 31-ig megállapított támogatások  
                      Ft és létszám adatai 

Kód Szociális fel. 
                      2012. 

év   
    Összeg Fő 

1500 Rendszeres szoc.s.       19 837 830               68     
1501 Átmeneti segély         4 744 173             467     
1502 Közgyógyell. Ig.         1 421 838               45     
1504 Aktív kor. Segély     317 133 140          1 220     
1505 Köztemetés         4 625 737               49     
1506 Lakásfennt.t.        74 017 700          1 590     
1509 Rendszeres gyvéd.       24 038 030          1 194     
1514 Lakossági gyógysz.            684 008               85     
1515 Élelmiszer utalvány            389 000             128     
1526 Ügyeleti díj         4 200 000       

1527 
Rendelők bérleti 
díja         2 405 724       
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1528 Rendelők közüz.ktg            366 865       
1532 Óvodáztatási tám.         1 460 000               54     

  Összesen     455 324 045       

 
 
 

2.sz. melléklet 

                      Szociális feladatok 
2013. December 31-ig megállapított támogatások  
                      Ft és létszám adatai 

Kód Szociális fel. 
                      2013. 

év   
    Összeg Fő 

1500 Rendszeres szoc.s.       23 694 610               86     
1501 Átmeneti segély         3 645 627             469     
1502 Közgyógyell. Ig.            974 826               31     
1504 Aktív kor. Segély     296 245 630          1 370     
1505 Köztemetés         4 829 456               48     
1506 Lakásfennt.t.        69 008 800          1 376     
1509 Rendszeres gyvéd.       22 360 620          1 144     
1514 Lakossági gyógysz.            594 708               63     
1515 Élelmiszer utalvány            320 000               89     
1526 Ügyeleti díj         4 200 000       

1527 
Rendelők bérleti 
díja         2 704 552       

1528 Rendelők közüz.ktg            326 819       
1532 Óvodáztatási tám.         1 010 000               57     

  Összesen     429 915 648       

 
36/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
37/2014. Kth. 
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.01.) sz. rendelet 4.§ 
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(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 

38/2014. Kth. 
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.01.) sz. rendelet 4.§ 
(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2014. (I.31.) 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. a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az 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 rendeletének (továbbiakban: R.) 14.§ (1) 
bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ a választókerület országgyűlési képviselőjét” 
 

2.§ 
 

A R. 65.§-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„HELYI NÉPSZAVAZÁS 
 
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma, a település választópolgárainak 
25%-a.” 

 
3.§ 

 
A R. 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 
4.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
Kiskunhalas, 2014. január 30. 
 
 
 
 
 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  
polgármester                                                                   jegyző   

 
 

        1. melléklet a 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelethez 
 

2. melléklet a 6/2013(III.01.)  önkormányzati rendelethez 
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17. POLGÁRMESTER 
18.  ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN VÉGZETT FELADATAI 

A hatályos jogszabályok alapján: 
 
 
� Engedélyezi a város címerének  felhasználását 

 
� Engedélyezi Kiskunhalas  város nevének használatát,   

 
� Dönt a  város kiemelkedő személyisége elhalálozása esetén a város „saját halottjának“  

nyilvánításáról. 
 

� Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület tulajdonosi 
jogosítványait  gyakorolja,  

 
� Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi 

jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a képviselő-testületet  képviseli.  Az 
önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról  gondoskodik,  

 
� Jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a  vagyonhasznosítási jogügyletek, 

bérleti   szerződések  megkötésére. 
 

� Jogosult az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésének  megkötésére, 
 
� Jogosult az önkormányzati tűzvédelmi, munkavédelmi  és biztonságtechnikai szerződések 

megkötésére 
  
� Dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra  vonatkozóan az 

elővásárlási jogról 3 millió forint értékhatárig. 
 

�  Jogosult az önkormányzat nevében  pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az 
önkormányzati önerőt nem igényel   és az elnyert támogatás  a későbbiekben  működési 
többletköltséget nem eredményez. 
 

� A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott 
önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások 

 
� Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére biztosítandó legalább 30 munkanap 

időtartamú foglalkoztatás megszervezésével kapcsolatos feladatokat lát el,  
� Krízishelyzet esetén /pl. elemi kár, családfenntartó halála, súlyos hosszantartó betegség stb./ 

kivételes méltányosságból önkormányzati segélyt állapíthat meg,  
 
�  Közérdekű feladat megoldására  ajánlattétel mellőzésével egyedi elbírálás alapján jelöli ki azt 

a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati érdek  fűződik,  
 

� Dönt az önkormányzati lakásvásárlás részletfizetés engedélyezéséről,  
 
 
� Ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat,  

 
 
 
� A helyi védelemben részesülő épületek felújításához vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatást nyújt,  
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� Gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános 
jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, 
szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről  az erre a célra létrehozott szervezetek útján.  
 

� „A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati 
hatáskörbe tartozó közútkezelői feladatok, kivéve: forgalmi rend kialakítása és 
felülvizsgálata“ 

 
 
� Jogosult  a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére intézkedést tenni, 

� Jogosult a behajthatatlan követelés  törlésére a mindenkori  költségvetési törvényben 
meghatározott  értékhatárig. 

 
 


