
A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 

 

43/2014. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

44/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 2014. évi adósságátvállalásával kapcsolatos beszámolót. 

 

45/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, készítse el - lehetőség 

szerint rendelet formájában - a javaslatukat adósságplafon bevezetéséről, alkalmazásáról. Az 

elkészült előterjesztést az áprilisi munkaterv szerinti testületi ülésen tárgyalja meg a Képviselő-

testület. 

 

46/2014. Kth. 

1.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mellékletben  felsorolt 

személyeket  szavazatszámláló bizottsági tagnak  megválasztja. 

2.)A Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi Bizottságot, hogy amennyiben a megválasztott 

bizottságok  személyi összetételében 2014. március 17-ig változás történik, azt kiegészítse illetve 

módosítsa. 

 

 

001. Kossuth u. 14. Szilády Áron Gimnázium      

 

Haluzáné Péli Gizella     

Kovács Ildikó     

Cornea Zsolt       

 

002. Ady Endre utca 4. Óvoda 

 

Nagyné Tarjányi Ildikó     

Maglódiné Gartner Mária    

Kádár Katalin      

 

003. Nyúl utca 5-7.  Szociális Otthon   

 

Tóth Lajosné      

Kovács Erika       

Keresztúri Ferenc    

 

004. Ván Benjámin u. 11. Családok Átmeneti Otthona I.  

 

Szerbin Attila     

Lakos Ferencné     

Vass Kitti      

 

005. Nyírfa u. 23. Kertvárosi Általános Iskola I.    

 

Baloghné Faddi Helga   . 

Nagy Dénes     



Fogl Ilona      

    

006. Nyírfa u. 23. Kertvárosi Általános Iskola II.    

 

Gyimesiné Kiss Mária    

Faddi Petra       

Takács Sándorné        

 

007.    Szász K. u. 21. Bibó István Gimnázium    

 

Regős Gyuláné    

Ignácz Józsefné     

Belényi László Dénes     

 

008. Szilády Á. u. 12. Óvoda               

 

Király Gábor       

Békési Szilvia      

Pelikán István     

 

009. Felsővárosi Ált. Isk. Szabadság tér 6. ebédlő    

 

Nyilas Viktória     

Kristóf Zsolt      

Papp Éva      

 

010. Nyírfa u. 23. Kertvárosi Általános Iskola III.    

 

Simon Ilona       

Nagy Dénesné      

Szabó Lászlóné     

 

011. Szabadság tér 5. Felsővárosi Ált. Isk.      

 

Nagy János     

Károly Szilvia     

Iványi Péterné      

 

012. Kazinczy u. 5.Vári Szabó István Szakközépiskola I.   

 

Füzér Anita      

Vékony Lilla       

Nagyné Pál Olga       

 

013. Kőrösi út 5. Vízmű II. Telep I.     

 

Baur Imre       

Tarjányi Istvánné     

Nagy Czirok László    

 

014. Kőrösi út 5. Vízmű II. Telep II.      

 



Soltész Gergely     

Eszes Béla     

Molnár Alex       

 

015. Kazinczy u. 5. Vári Szabó I. Szakközépiskola II.   

 

Újváriné Kőrösi Erzsébet      

Kothencz Lajosné    

Bokor Margit     

   

016. Kölcsey u.l 12. Vári Szabó István Szakközépiskola Kollégiuma   

 

Bubrik Sándorné     

Bokorné Füstös Edit      

Nagyné Pősz Éva         

 

017. Fazekas M. u. 1. Fazekas M. Általános Iskola    

 

Koklár Mihályné      

Ádámné Szemlics Éva     

Farkas László      

 

018. Rakodó u. 6. MÁV konyha      

 

Simai Ferenc     

Kovácsné Híz Magdolna    

Rokolya Balázsné     

 

019. Kuruc vitézek tere 17. (Óvoda)   

 

Berényi Józsefné     

Nagyapátiné Babós Erzsébet   

Hollósi Judit     

 

020. Kossuth u. 23. Vári Szabó István Szakközépiskola (volt ÁMK) 

 

Oláh Dániel      

Bereczki Zsolt      

Nyerges Zoltánné     

 

021. Kossuth u. 23. Vári Szabó István Szakközépiskola (volt ÁMK)  

Vér Éva       

Patai Gáborné     

Jó Zsanett      

 

 

022. Szövetség tér 11. Könyvtár    

 

Kulcsár Jánosné     

Ferencsik Istvánné     

Ádám Miklósné     

 



023. Állomás u. 4. (Vasutas Művelődési Ház)  

 

Vass Katalin       

Torontáli Kornélia    

Forner Barbara      

 

024. Középső ipartelep 2-5. II. Rákóczi Ferenc Mg. Kollégium .  
 

Gál Ernőné     

Keresztúri Petra     

Onhausz Laura    

   

025.Áchim u. 1.  Szent József Katolikus Általános Iskola  

 

Dicső Lajosné     

Tóth Zoltánné      

Kiss Anita       

 

026. Lomb u. 5. Lomb utcai Óvoda 

 

Sziládyné Tóth Éva     

Kristóf Imre      

Laczkó Brigitta     

 

027. Tó u. 36. Cigány Közösségi Ház   

 

Dr. Sala Árpád     

Tóth Ágnes      

Rokolya Balázs     

 

028. Tinódi u. 21. Kunság Volán Műszaki Telep     

 

Farkasné Láda Erzsébet    

Faddi István       

Erdei Ildikó      

 

029. Petőfi u. 7-9. Tiszti klub  

 

Dugár Károlyné     

Kristóf Imréné       

Greguss Viktor     

 

 

 

030. Ván Benjámin u. 11 Családok Átmeneti Otthona II.   

 

Gál Mihály       

Sipos Istvánné      

Ván Jánosné     

 

Póttagok: 

Balogh Annamária      



Bereczki Rita             

Cornea Andrea     

Détári Ferenc        

Erdély  Istvánné        

Faragó Nóra     

Finta Anikó       

Forner Attiláné    

Gönczöl Antalné       

Gregussné Modok Marian   

Honfi Ágostonné       

Iványi Péter     

Kardos Ferencné       

Kiss Péter     

Lengyelné Jasenovics Éva           

Németh Lilla     

Pelikán Istvánné      

Prantner Péter    

Szőllősi Erika     

Terbe Laura     

Váradi Istvánné    

Wirkhné Pakai Rozália       
 

47/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „MINDENNAPI VIZÜNK” 

IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának,,1.3. Társulás 

jogállása” pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

063080           Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 

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

Társulási megállapodás aláírására. 

 

48/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város önkormányzati 

tevékenységéhez kapcsolódó Kormányzati funkcióit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220  adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

016030 Állampolgársági ügyek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 

041231 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munka program –Téli foglalkoztatás 



041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

045120 Út, autópálya építése 

051050  Veszélyes hulladékbegyűjtése, szállítása, átrakása 

061010 Lakáspolitika igazgatása 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

051020 Nem veszélyes(települési) hulladék összetevőnek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  

063080 Vízellátással kapcsolatos közműépítése, fenntartása, üzemeltetése 

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

042180 Állat-egészségügy 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

 

 

49/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

Alapító okiratot módosító okirat 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, 

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2013. július 24-én 225/2013.Kth. sz 

határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

Az alapító okiratban a 13. pont törlésre kerül, a további pontozás ennek megfelelően változik. 

Az alapító okiratban az alábbi pontok változnak: 

4. pont: „841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai” 

15. pont: Kormányzati funkció  

• 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

• 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 



• 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

• 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

• 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

• 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

• 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

• 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

49/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

50/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete 

2. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 

4. Szakágazati száma (TEÁOR): 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

5. Működési területe: Kiskunhalas Város 

6 Törzskönyvi száma: 340247 

7.  Az alapító okirat száma:  

8 Típusa: Kisegítő Szolgálat  

9 Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata  

10. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

11. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

12. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

13.  Alap tevékenységei: 
a) A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten 



b) Iskolai intézményi étkeztetés 

c) Tanulók kollégiumi étkeztetése 

d) Óvodai intézményi étkeztetés 

e) Munkahelyi étkeztetés 

f) Egyéb vendéglátás 

g) Háziorvosi ügyeleti ellátás 

h) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

i) Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

j) Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

k) Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 

l) Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 

14. Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére 

bevételeket képezhet. 

15. Kormányzati funkció: 

 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

16. Intézményegységei: nincsenek 

17. Telephelyei neve, címe, helyrajzi száma: 

a.) KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17. hrsz.: 4730/21 

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

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

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

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

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

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

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

Iskola 

i.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 19. hrsz.: 3685., Kiskunhalasi Általános Iskola, Előkészítő 

Szakiskola és Nevelési Tanácsadó 

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

18. Feladatellátást szolgáló vagyon:  
Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5. 

19. Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének vagyonrendeletében 

foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése 

nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

20. Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bízza meg nyilvános 

pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el., a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény továbbá a 77/1993.(V.12)  kormányrendelet alapján 

21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony 

megjelölése: 

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alá 

tartozó jogviszony 

 

ZÁRADÉK 



 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete 2013. július 24-én kelt 225/2013 Kth. sz. egységes 

szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2014. Kth. sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

 

51/2014. Kth.  
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal alapító 

okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

által 2013. február 20-án 50/2013.Kth. sz. határozatával kiadott alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. 

(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a „Gazdálkodási besorolása” törlésre kerül. 

Az alapító okiratban „Alaptevékenység szakfeladatai” a következőkre változnak: 

„Kormányzati funkció”:  

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

51/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

52/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal alapító 

okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Harkakötöny Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-85.§-aiban kapott felhatalmazás 



alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ában, valamint az 

államháztartásról szóló 368/2011. ( XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) –(4) bekezdéseiben 

foglaltakra, az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

Költségvetési szerv neve: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Telephelyei (Kirendeltségek): 6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

6414 Pirtó, Dózsa György u. 19. 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az alapító önkormányzatok működésével, 

valamint a közigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátása (a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1), 18.§ (1), 41.§ (2) és (6), 94.§ 

(4) bekezdéseinek rendelkezései alapján), a 

nemzetiségek jogairól szóló törvényben 

meghatározott feladatok ellátása. 

Alaptevékenysége: Alaptevékenysége a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 84.§ (1) bekezdése alapján az 

önkormányzatok működésével, valamint a 

polgármester vagy jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

Szakágazati száma: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége 

Működési köre/illetékessége Kiskunhalas város közigazgatási területe és 

megállapodás alapján Harkakötöny és Pirtó 

község közigazgatási területe, valamint azon 

települések, melyekkel kapcsolatban jogszabály 

területi feladatellátást állapít meg. 

Törzskönyvi száma  

Irányító szerv neve, székhelye Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, 6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1. 

Alapító szerv neve, székhelye  Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Harkakötöny Község Önkormányzata 6136 

Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

Pirtó Község Önkormányzata 6414 Pirtó, Dózsa 

György u. 19. 

Költségvetési szerv jogállása Jogi személy 

Jogelődje Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala, Kelebia és 

Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala, 

Tázlár és Pirtó Községek Körjegyzőségi 

Hivatala 

Kormányzati funkció: 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 



011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

   

A hivatal vezetőjének kinevezési rendje:  

A Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt Kiskunhalas Város polgármestere a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (1) bekezdése, valamint a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§ alapján nevezi ki. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

(1)A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján köztisztviselői vagy 

közszolgálati ügykezelői közszolgálati jogviszony 

(2)A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény alapján munkaviszony 

(3)A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján polgári jogi viszony 

 

 

ZÁRADÉK 
 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 20-án 

kelt 50/2013 Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2014. Kth. sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

 

53/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okiratát módosító 

okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. 

július 24-én 227/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a 18. pont törlésre kerül, a további pontozás ennek megfelelően változik. 

Az alapító okiratban 20. pont az alábbi pont változik: 

Kormányzati funkció:  

• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

• 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 



ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

53/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

 

54/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okiratát az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbi alapító okiratot adja ki: 

 
1. Intézmény neve: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

2. Rövid neve: Napsugár Óvoda 

3. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Ady E. u.4. 

4. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, 

foglaltak szerinti tevékenység. 

5. Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés 

6. Működési területe: Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény  49.§ (3) 

bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési 

területe Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó 

által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 

kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat 

gyerekeket. 

7. Törzskönyvi száma: 541587 

8. Típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény  

9. OM azonosítója: 027560 

10. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- testülete 

11. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

12. Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

13. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

14. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

15. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

16. Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

17. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

18. Alaptevékenységei: 
- Óvodai nevelés, ellátás  

- Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

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

küzdő 

- Óvodai intézményi étkeztetés  

- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

  számára 

- Munkahelyi étkeztetés 

19. Vállalkozási tevékenysége:  



Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A 

bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a 

mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 

20. Kormányzati funkció: 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

21. Feladat ellátási helyei: 

  Székhelye: Napsugár Óvoda 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4. 

  Tagintézményei: 
- Napsugár Óvoda Magyar Utcai Tagóvodája 

  6400 Kiskunhalas, Magyar u.16. 

- Napsugár Óvoda Átlós Utcai Tagóvodája 

  6400 Kiskunhalas, Átlós u.21. 

- Napsugár Óvoda Szilády Áron Utcai Tagóvodája 

  6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u.12. 

  Telephelye: nincs 

22. Engedélyezett férőhelyek száma: 
- Napsugár Óvoda Ady Endre Utcai Tagóvodája 

  76 óvodai férőhely ( 24 és 2 db 26 fős  csoportszoba) 

- Napsugár Óvoda Magyar Utcai Tagóvodája 

  48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba) 

- Napsugár Óvoda Szilády Áron Utcai Tagóvodája 

  66 óvodai férőhely ( 2 db. 14, egy 17 és 21 fős csoportszoba) 

- Napsugár Óvoda Átlós Utcai Tagóvodája 

  51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba)  

23. Vagyon feletti rendelkezés: 

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

24. Feladat ellátási helyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:  
 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.              3665hrsz.,  

 6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.               2264/1 hrsz., 

 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.                   078/59.hrsz., 

 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.           2234 hrsz.,  

25. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
A székhelyén lévő 3665 hrsz.-ú 1969 m2 ingatlan a rajta található 309 m2 épülettel, valamint 

intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar u.16. sz. alatti 2264/1 hrsz.-ú 407 m2 ingatlan a 

rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas Átlós u.21. sz. alatti 078/59 hrsz.-ú 1416 m2 ingatlan a rajta 

található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á.u.12. sz. alatti 2234 hrsz.-ú 2982 m2 ingatlan a rajta 

található 343 m2 nagyságú épülettel. 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az óvoda a 

rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a 

vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésre álló 

vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 

26. Az intézményvezető kinevezése: 

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 

előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a 

jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. 

27. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony, 

 A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 

 



ZÁRADÉK 
 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2013. július 24-én kelt 229/2013 

Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete  54/2014. Kth. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

55/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratát módosító 

okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. 

július 24-én 230/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a 18. pont törlésre kerül, a további pontozás ennek megfelelően változik. 

Az alapító okiratban a 20. pont az alábbi pont változik: 

Kormányzati funkció:  

• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

• 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete      

55/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

56/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratát az alábbiak 

szerint fogadja el: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbi alapító okiratot adja ki: 
 

1. Intézmény neve: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

2. Rövid neve: Bóbita Óvoda 

3. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17. 



4. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 

foglaltak szerinti tevékenység   

5. Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés 

6. Működési területe: Az intézmény az óvodai nevelés feladatának ellátásakor a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény 49.§ (3) bekezdése 

alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe 

Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által 

meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása 

terhére az intézmény más településről is fogadhat 

gyermekeket.  

7. Törzskönyvi száma: 541565 

8. Típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény  

9. OM azonosítója: 202318 

10. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 

11. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

12. Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

13. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

14. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

15. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

16. Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

17. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

18.  Alaptevékenységei: 
- Óvodai nevelés, ellátás  

- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

 hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista 

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

zavarral) küzdő 

- Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás  

- Német nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

- Óvodai intézményi étkezés 

- Gyermekek egyéb napközbeni ellátása  

- M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás  

- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke 

  számára 

- Munkahelyi étkeztetés 

19. Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A 

bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a 

mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.  

20. Kormányzati funkció:  
• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

• 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 
 

22. Feladat ellátási helyei: 

Székhely: Bóbita Óvoda 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

Tagintézménye: 
Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2. 

Telephelye: nincs 

23. Engedélyezett férőhelyek száma: 
Bóbita Óvoda 



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

Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája 

87 óvodai férőhely (3 db  29 fős csoportszoba)  

 

24. Feladat ellátási helyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:  
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.         4730/21 hrsz., 

6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2                    630/1 hrsz. 

25. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

A székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint 

intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 ingatlan 

a rajta található 444 m2 épülettel. 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a 

rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a 

vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az intézmény a rendelkezésre álló 

vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.  

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

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

27. Az intézményvezető kinevezése: 
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 

előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a 

jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. 

28. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:  
Közalkalmazotti jogviszony, 

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 

ZÁRADÉK 
 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2013. július 24-én kelt 230/2013 

Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 56/2014. Kth. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

57/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák alapító okiratát módosító okiratot az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Százszorszép Óvodák, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. november 

29-én 252/2012.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a „Gazdálkodási besorolása” törlésre kerül. 

Az alapító okiratban „Alaptevékenység szakfeladatai” a következőkre változnak: 

Kormányzati funkció:  

• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 



feladatai 

• 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete     

57/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

58/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák alapító okiratát az alábbiak szerint 

fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbi alapító okiratot adja ki: 
 

 

 Intézmény neve: Százszorszép Óvodák 

 Rövidített neve: Százszorszép Óvodák 

 Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2. 

 Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben foglaltak szerinti tevékenység   

 Szakágazati száma (TEÁOR): 851020  Óvodai nevelés 

 Működési területe: Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény  

49.§ (3) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. 

Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 

területe a fenntartó által meghatározott felvételi 

körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az 

intézmény más településről is fogadhat gyerekeket. 

 Törzskönyvi száma: 541576 

 Típusa: Óvoda 

 OM azonosítója: 027567 

 Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 

 Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 Alaptevékenységei: 
Óvodai nevelés, ellátás  



Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

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

zavarral) küzdő 

Óvodai intézményi étkeztetés  

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés  halmozottan hátrányos gyermekek 

számára 

Munkahelyi étkeztetés  

 Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 

kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 

akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez 

vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 

 Kormányzati funkció:  

• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

• 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

 Feladat ellátási helyei: 

székhelye: Százszorszép Óvodák 6400 Kiskunhalas, Vasút u.2. 

tagintézménye: 
 Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 

telephelye: nincs 

 Engedélyezett férőhelyek száma: 

 Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda 

76 óvodai férőhely (21,25 és 30 fős csoportszoba) 

 Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvodája 

135 óvodai férőhely (24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba) 

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

6400 Kiskunhalas Szabadság tér 3.                    2170 hrsz., 

 Feladatellátást szolgáló vagyon: 

A székhelyén lévő 4758 hrsz.-ú 1745 m2 ingatlan a rajta található  270 m2 épülettel, valamint 

intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabadság tér 3.sz. alatti 2170 hrsz.-ú 2479 m2 

ingatlan a rajta található 555 m2 épülettel. 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény 

a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon 

használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az 

intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni.  

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

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű 

működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

 A bérbeadásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-

oktató munkát, mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 

 Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános 

pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 

feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásáról 



szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. 

 Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:  
 közalkalmazotti jogviszony,  

 a Munka Törvénykönyve hatálya alá jogviszony 

ZÁRADÉK 
 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Százszorszép Óvodák 2012. november 29-én kelt 252/2012. Kth. 

sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 58/2014. Kth. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

59/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál 

Városi Könyvtára alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 25-én 43/2012.Kth. sz. határozatával kiadott 

alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. 

rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a „Gazdálkodási besorolása” törlésre kerül. 

Az alapító okiratban „Szakfeladatai” a következőkre változnak: 

Kormányzati funkció:  

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatás 

101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, 

támogatások 

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete     

59/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

60/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál 

Városi Könyvtára alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 
 



ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbi alapító okiratot adja ki: 
 

 

Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál 

Városi Könyvtára 

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11. 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: A 1997.évi CXL. Törvény 

Szakágazati száma (TEÁOR): 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység  

Működési területe: Kiskunhalas Város 

Törzskönyvi száma: 542133 

Az alapító okirat száma:  

Típusa: Városi könyvtár 

OM azonosítója:  

Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 

Alap tevékenysége   

 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

 Könyvtári szolgáltatások  

 Könyvkiadás 

 Egyéb kiadói tevékenység 

 Könyv-kiskereskedelem  

 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 

 M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység 

 M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás  

 Kulturális képzés 

 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

 Foglalkoztatást elősegítő képzések 

 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

 Szakmai továbbképzések 

 Kötelező felkészítő képzések 

 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás 

 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

Vállalkozási tevékenysége: Az intézményi vállalkozói tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását 

alaptevékenysége körében hasznosítja. 

Kormányzati funkció:  

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatás 



101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, 

támogatások 

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

  

Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyen lévő 4889 hrsz. 4232 m2 ingatlan, a rajta található 868 m2 

épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. A 

rendelkezésre álló vagyontárgyakat a könyvtári feladatok ellátására szabadon használhatja. 

Vagyon feletti rendelkezés:  

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-

testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe 

 A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni 

 

Az intézményvezető kinevezése: A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati 

eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásáról  (továbbiakban:Kjt.) és a 

végrehajtásáról, egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet, valamint 

az  1997. évi CXL. Tv. a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári  ellátásról és a 

közművelődésről alapján. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:  

 Közalkalmazotti jogviszony,  

 a munka törvénykönyve alá tartozó jogviszony 

ZÁRADÉK 
 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi 

Könyvtára 2012. április 25-én kelt 43/2012. Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata 

hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 60/2014. Kth. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

61/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje alapító 

okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által 2013. október 26-án 287/2013.Kth. sz. határozatával kiadott alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. 

(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a 12. pont (Gazdálkodási besorolása, jogköre) törlésre kerül, a további pontozás 

ennek megfelelően változik. 

Az alapító okiratban a 14. pont az alábbiakra változik: 

Kormányzati funkció:  

104030 Gyermeke napközbeni ellátása 

 

 

ZÁRADÉK 



 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete     

61/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

62/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje alapító 

okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

 

1. Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

2. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Május 1 tér 3/A 

3. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás 1993.évi III. 

törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

4. Szakágazati száma (TEÁOR): 889110 Bölcsődei ellátás  

5. Működési területe: Kiskunhalas Város 

6. Törzskönyvi száma: 633138 

7. Típusa: Bölcsőde 

8. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- 

testülete 

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

10. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

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

12. Alaptevékenységei: 
Bölcsődei ellátás  

M.n.s egyéb személyi szolgáltatás  

Munkahelyi étkeztetés 

 

Kiegészítő tevékenységei: 
Baba-mama Klub működtetése 

13. Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 

kapacitásai terhére bevételt szerezhet. Bérletbe adásra akkor van lehetősége, ha az nem akadályozza 

az intézményben folyó munkát. 

14. Kormányzati funkció:  

      104030  Gyermekek napközbeni ellátása 
  

15. Intézményegységei: nincsenek 

16. Engedélyezett férőhelyek száma: 66 fő (5 bölcsődei csoport kialakításával)  

17. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon: 

6400 Kiskunhalas Május 1. tér 3/A  2254 hrsz., 

18. Feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő,  

2254 helyrajzi számú 1760 m2 ingatlan a rajta található 770 m2 épülettel. A feladatok ellátásához 

rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. 



19. Vagyon feletti rendelkezés:  
A Kiskunhalas Város Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

A bölcsőde a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni. 

20. Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 

bízza meg. 

1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásáról (Továbbiakban: Kjt.) és a 1997. évi XXXI. tv a 

Gyermekek védelméről  és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyer) alapján 

21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:  

 Közalkalmazotti jogviszony,  

 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 

 

ZÁRADÉK 
 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 2013. 

október 26-án kelt 287/2013. Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 62/2014.Kth. sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

63/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János 

Múzeuma alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma, Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által 2013. március 28-án 90/2013.Kth. sz. határozatával kiadott alapító 

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. 

rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a 7. pont törlésre kerül. 

A 3.2 pont az alábbiakra változik: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciói: 

082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082062  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064   Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete      

63/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

64/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János 

Múzeuma alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 



 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

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

o Neve:  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 

 

o Rövid neve:  Thorma János Múzeum  

 

 

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

 

o Telephelyeinek neve és címe: 

Múzeumi Raktár: Kiskunhalas, Rekettye 0466/2 hrsz. 

Tájház: Kiskunhalas, Marx tér 1. sz., (hrsz.: 324) 

Szélmalom: Kiskunhalas, Kölcsei u. 22. sz. (hrsz.: 1051) 

Boróka Civil Ház (Babó Villa): Kiskunhalas, Kossuth u. 21. sz. (hrsz.: 4816) 

 

2. A költségvetési szerv közfeladata: 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL törvény (továbbiakban Kult. tv.) 37/A. §., 42.§. és 46 §-ai alapján gondoskodik a kulturális 

javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és 

restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, és publikálásáról, valamint kiállításokon és más 

módon történő bemutatásáról a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. 

3. A költségvetési szerv tevékenysége: 
 

3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 

3.1.1  Gyűjtőterületén gondoskodik a kulturális javak gyűjtéséről, őrzéséről, 

tudományos feldolgozásáról és hozzáférhetővé tételéről. 

 

3.1.2 Közreműködik a kultúráért felelős miniszter területi feladataink ellátásában. 

 

3.2 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciói: 

 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064  Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  

 

 

3.3 A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 

 

910200 Múzeumi tevékenység 

 

3.4 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 



 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

4.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
 

Kiskunhalas város és a környező települések közigazgatási területe: Tompa, Kelebia, Kisszállás, 

Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Kunfehértó, Balotaszállás, Zsana Harkakötöny, Imrehegy, 

Pirtó, Tázlár. 

 

1. Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas 

Hősök tere 1. sz. 

 

6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 
 

6.1. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

Irányító szerv székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. 

 

6.2. Fenntartó szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

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

 

 

7. A költségvetési szerv szakmai besorolása: területi múzeum 

 

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

 

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetője a területi múzeumigazgató, aki a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 

és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 

egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI 20.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A területi 

múzeumigazgatót a Korm. rendelet 7.§ alapján Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 

nyilvános pályázat kiírásával, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja 

vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

A Kult. tv. 46.§. (3) bekezdése alapján a területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak 

visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. 

 

9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási 

jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. 

Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tarozó alkalmazottak foglalkoztatási 

jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási 

szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

10. Költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye: 
Bács-Kiskun Megyei Múzeumszervezeteket 

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 



ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 

2013. március 28-án kelt 90/2013. Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 64/2014. Kth. sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

65/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a hatályos 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 

rendelet módosítására tegyen javaslatot a következő testületi ülésre az interpellációk hatékonyabb 

feldolgozásának, és számon kérhetőségének érdekében.  

 

66/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata csatlakozik a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, jelen előterjesztés mellékleteként beterjesztett társulási 

megállapodás rendelkezéseit, magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és elfogadja a 

Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
  

  

  

MMAAGGYYAARR  ZZAARRÁÁNNDDOOKKÚÚTT  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  TTÁÁRRSSUULLÁÁSS  

  

  

  

TTÁÁRRSSUULLÁÁSSII  MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODDÁÁSS 

 
 

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos:  
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k.) ponja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87. § értelmében, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 10. §-ban a MAGYAR ZARÁNDOKÚT kulturális, környezeti, területrendezési és területfejlesztési 
szempontból egységes tervezése kialakítása, fejlesztése és működtetése érdekében: 
…....................................................................................................................................................................... 
mint társuló önkormányzatok és alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint társult önkormányzatok) 

MAGYAR ZARÁNDOKÚT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS néven 
önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást (a továbbiakban Társulás) hoznak létre és 
biztosítják annak működési feltételeit. 

Jelen társulási megállapodás megkötésénél a társult önkormányzatok elsősorban a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény, és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok rendelkezéseit veszik 
figyelembe. 

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján 
hozzák létre önkormányzati, valamint területfejlesztési és területrendezési feladataik hatékonyabb, célszerűbb 
megoldására. 

I. A Társulás alapadatai 
 

A Társulás neve: MAGYAR ZARÁNDOKÚT Önkormányzati Társulás 



A Társulás székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 

A Társulás működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 

A Társulás bélyegzője: „Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás” feliratú körbélyegző, középen a székhely 
megjelölése. 

A Társulás jogállása: önálló jogi személy. 

A Társulás időtartama: a Társulást a társult önkormányzatok határozatlan időtartamra hozzák létre, de a társult 
önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működés megkezdésétől számított legalább öt évig kilépés, 
vagy a Társulás megszüntetése nélkül látják el a Társulás keretében vállalt feladataikat. 

II. A Társulás feladat és hatáskörei 

A tagönkormányzatok képviselő-testületei a településfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati feladat- és 
hatásköreik közül – a társulás céljainak elérése érdekében szükséges mértékben – az alábbiakat ruházzák át a 
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásra: 

 - a Magyar Zarándokút idegenforgalmi, turisztikai útvonal létrehozása és működtetése, és az ehhez az 
útvonalhoz kapcsolódó fejlesztési, beruházási tevékenység elvégzése, fenntartási, üzemeltetési feladatok ellátása, 

- a tagönkormányzatok érdekeinek érvényesítése a Magyar Zarándokutat érintő stratégiai kérdésekben.  

A Társulás alaptevékenysége (szakfeladatszám és megnevezése): 

- 91030 Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése 

- 910301 Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése 

- 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 

 

III. A Társulás szervezete és működése 
 

A társult önkormányzatok jelen társulási megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti felépítésben 
állapodnak meg: 

1. Társulási Tanács 
2. Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettese 
3. Bizottságok 
4. Munkaszervezet 
 

Társulási Tanács 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

A Társulási Tanács dönt a jelen társulási megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, 
valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben. 

A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. (Mötv. 94. § (3) bekezdés) 

A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei, a megyei önkormányzatok 
esetében a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke (továbbiakban: Tagok). 

A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. (Mötv. 95. § (5) 
bekezdés) 

A Társulási Tanácsban a társult önkormányzatok mindegyike 1-1 szavazattal rendelkezik. 

A Tanács tagjának akadályoztatása, illetve távolléte esetére a Tag helyettesítésének rendjét az érintett 
tagönkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése határozza meg. A helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott 
képviselő a felhatalmazó irat átadását követően járhat el. A helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott 
képviselő a Tagot megillető jogkörrel rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a Tag jogaival és kötelességeivel. 

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok felével rendelkező képviselők jelen 
vannak. (Mötv. 94. § (4) bekezdés) 

Társulási Tanács a Társulás tagjai által átruházott feladat és hatáskörében ellátja az alábbiakat: 



(2) a Magyar Zarándokút idegenforgalmi, turisztikai útvonal létrehozásával és működtetésével kapcsolatos 
feladatokat, 

(3) a Magyar Zarándokút idegenforgalmi, turisztikai útvonal vonatkozásában fejlesztési, beruházási 
tevékenységeket, fenntartási, üzemeltetési feladatokat;  

(4) feladat és hatáskörének ellátásához szükséges mértékben együttműködik az érintett tárcákkal, 
területfejlesztési, szakmai, gazdasági és társadalmi szervezetekkel; 

(5) feladat és hatáskörének ellátásához szükséges stratégiai célokat határoz meg, a célkitűzések megvalósulását, 
azok időarányos állapotát elemzi és értékeli; 

(6) a Magyar Zarándokút idegenforgalmi, turisztikai útvonal létrehozására és működtetésére vonatkozó 
területfejlesztési programot, térségi kulturális és idegenforgalmi fejlesztési koncepciót és struktúratervet 
dolgoz ki és hagy jóvá, 

(7) A Magyar Zarándokutat érintően pályázatot nyújthat be/ pályázat benyújtásra javaslatot tesz a 
tagönkormányzatoknak, illetve a fejlesztési projekteket meghatározza és végrehajtatja; 

(8) érvényesíti a tagönkormányzatok érdekeit harmadik személyekkel szemben a Magyar Zarándokút 
idegenforgalmi, turisztikai útvonalat érintő stratégiai kérdésekben;  

(9) A Magyar Zarándokút idegenforgalmi, turisztikai útvonal kialakításával és működtetésével egyetértő, ezt 
deklaráló, de a társuláshoz nem csatlakozott önkormányzatokat és egyéb szervezeteket „elvi támogatóként” 
nyilvántartja, és részükre felvilágosítást nyújt a kérdésekben; 

(10) a társulási megállapodás módosítását; 

(11) a működési hozzájárulás mértékének megállapítását, 

A Társulásban részt vevő tagönkormányzatok képviselő-testületei/közgyűlései döntenek az alábbiakban: 

(12) a tagönkormányzatokat terhelő egyéb kötelezettségek megállapítása. 

(13) a megállapodás jóváhagyásához; 

(14) a megállapodás megszüntetéséhez;  

A Társulási Tanács működése: 
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek/közgyűléseinek 
mindegyike jóváhagyta, jelen társulási megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. 

A Tanács alakuló ülését a székhely szerinti önkormányzat polgármestere hívja össze és vezeti az elnök 
megválasztásáig. Az alakuló ülés kötelező napirendje a tisztségviselők megválasztása, a bizottsági elnök(ök) és 
tagok megválasztása, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.  

A Társulási Tanács működésének részletes szabályait tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzatot a Tanács az 
alakuló ülésen maga fogadja el. 

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülését 
össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, vagy ha azt bármely tag a napirend 
egyidejű megjelölésével írásban indítványozza. 

A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a 
Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. 

A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően 
legalább 15 nappal korábban, a napirendi pontok megküldésével. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, 
de csak a Tagok megfelelő értesítése mellett. 

A Társulási Tanács által hozott döntés csak akkor érvényes, ha az ülésen a jelen lévő tagok több mint fele 
szavazza meg, és ezek a tagok képviselik a társulás összlakosságának legalább 1/3-át. (Mötv. 94. § (5) bekezdés)  

Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb 
ülést összehívni, változatlan napirenddel. 

A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. A Tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb 
személyek meghívását, akik a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. 

Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával, általában egyszerű 



szótöbbséggel döntenek. 

A Tanács a döntéseit határozati formában rögzíti.  

Minősített többség szükséges: 

m) a társulási megállapodás módosításához, tagfelvételhez, tag kizárásához; 

n) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, módosításához; 

o) a tisztségviselők (elnök, elnökhelyettes, bizottsági elnök, bizottsági tagok) megválasztásához, 
visszahívásához; 

p) a Társulás megszüntetésére vonatkozó javaslattételhez; 

q) a társult önkormányzatok kötelező hozzájárulása mértékének megváltoztatáshoz; 

r) pályázat benyújtásához. 

A minősített többség eléréséhez az összes szavazat több felét el kell érnie a döntésnek, úgy, hogy az igennel 
szavazó tagok együtt képviseljék a társulás összlakosságának felét. (Mötv. 94. § (7) bekezdés) 

A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács tagjai a 
Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy postai úton) 
tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat. 

 

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő 
képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű 
eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv 
szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által 
felhatalmazott személy írja alá. A Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a közigazgatási 
hivatalnak. 

A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képviselő-testületüknek, illetve a közgyűlésnek évente legalább 
egyszer beszámolnak a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról, továbbá a 
Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

Állandó meghívottak: 
A Társulási Tanács nyílt ülésein állandó meghívottként szerepel az Esztergomi és Kalocsai érsekség és Pécsi 
Püspökség képviselője, valamint a Magyar Zarándokút Egyesület képviselője. 
 
A Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettesei 
A Társulási Tanács elnökét és elnökhelyetteseit a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, minősített 
többségi szavazással választja meg határozott időre. 
Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása a soron következő önkormányzati választásokat követően, a Társulási 
Tanács újjáalakuló ülésének összehívásáig áll fenn.  

A Társulási Tanács elnökének és alelnökeinek egyidejű akadályoztatása esetén a tanács ülését a korelnök hívja 
össze és vezeti. (Mötv. 95. § (1) bekezdés) 

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében 

 képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, 

 a képviseleti jog keretében önállóan jegyzi a Társulási Tanácsot oly módon, hogy az előírt, előnyomott, 
vagy nyomtatott szervezeti név alatt nevét a hitelesített aláírási címpéldánnyal azonos módon aláírja; 

 intézkedik a Társulás nyilvántartásba vételéről, továbbá a kincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplő 
adatok változásának átvezetéséről, az alapító okirat módosítását követő 15 napon belül; 

 előkészíti és összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét; 

 érvényt szerez a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak; 

 gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának 
elkészítéséről; 

 a Társulás mérlegét a Tagok számára hozzáférhetővé teszi; 

 önálló aláírási jogkörrel rendelkezik a Társulási Tanács bankszámlája felett; 

 ellátja a Tanács működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási 



feladatokat; 

 gyakorolja a megrendelői és megbízói feladatokat a Társulási Tanács munkaszervezete felé; 

 gondoskodik az éves munkaterv összeállításáról; 

 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 előírt számára; 

 figyelemmel kíséri a Társulási Tanács által hozott határozatok végrehajtását, bármely kérdésben 
észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, 
személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet; 

 akadályoztatása esetén átruházhatja az elnöki feladatok elvégzését az elnökhelyettesre. 
 
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához jogosult szakértők, valamint segítő munkaszervezet 
igénybevételére a Társulás költségén.  

A Társulás 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: 

 a megválasztását követő önkormányzati választások után megtartott újjáalakuló ülés időpontjában, 

 tanácsi tagságának megszűnésével, 

 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 elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg. 

A Társulás elnökhelyettesének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak. 

A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács által 
meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti. 

Bizottságok 
A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése céljából állandó és ad hoc bizottságokat hozhat létre. A bizottságok 
döntési, irányítási jogkörrel nem rendelkeznek, elsődlegesen javaslattevő, véleményező, és ellenőrző 
tevékenységet látnak el. 

A bizottságok működésének általános és részletes szabályait a Társulási Tanács által elfogadott bizottsági ügyrend 
határozza meg. A bizottságok tagjai és elnökei személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

A Társulás által működtetett állandó bizottságok: Ellenőrzési Bizottság, Területfejlesztési Bizottság, Beruházási 
Bizottság. 
 
Ellenőrzési Bizottság 
A Társulási Tanács a társult önkormányzatok pénzügyi bizottságainak elnökei közül választott 5 tagú Ellenőrzési 
Bizottságot hoz létre az alakuló ülésen. 

Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak megválasztásáról, illetve visszahívásáról a Társulási Tanács minősített 
többséggel dönt. 

Az Ellenőrzési Bizottság a Társulás gazdálkodásának célszerűségi és gazdasági szempontú belső ellenőrzését látja 
el. 
 
Munkabizottságok 
A Társulási Tanács egyes feladatok elvégzése, döntéseinek előkészítése, végrehajtása szervezése érdekében 
állandó és ad hoc munkabizottságot hozhat létre, melynek feladatait, tagjainak számát és összetételét a minősített 
többséggel elfogadott létrehozó határozatban a Társulási Tanács határozza meg. 



Az eseti munkabizottság a határozatban meghatározott feladata elvégzéséről jelentést készít, melynek 
elfogadásáról a Társulási Tanács dönt.  
 
Munkaszervezet 
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a Társulás székhelye szerinti Önkormányzat hivatala, a Magyar 
Zarándokút Egyesület segítségével látja el, biztosítva a Tanács munkájának, működésének folyamatosságát, a 
feladatainak végrehajtásához és döntéseinek előkészítéséhez kapcsolódó titkársági és szakmai feladatok ellátását. 
 
A munkaszervezet feladatai különösen:  

 a Társulási Tanács és a bizottság(ok) üléseinek előkészítése és megszervezése; 

 az ülések jegyzőkönyveinek vezetése, a döntésekről hozott határozatok kivonatának elkészítése, a 
határozatok tárának gondozása; 

 a Társulás titkársági feladatainak ellátása; 

 az előterjesztések elkészítése, a Tanács elnöke számára feljegyzések, előkészítő szakmai anyagok 
kidolgozása, beszámolási kötelezettséghez kapcsolódóan jelentések készítése; 

 a Magyar Zarándokút létrehozására és működtetésére vonatkozó területfejlesztési program 
előkészítése; 

 átfogó térségi kulturális és idegenforgalmi fejlesztési koncepció és struktúraterv előkészítése; 

 hatásvizsgálatok, a területfejlesztési program és a struktúraterv alapján a településfejlesztés és a 
településrendezés céljainak és dokumentumainak térségi szintű összehangolása, egyeztetése, a 
fejlesztési megvalósításának elősegítése; 

 fejlesztési projektek meghatározása, kimunkálása és lebonyolítása, a kapcsolódó forrásfeltárás 
elvégzése, a pénzfelhasználás nyilvántartása; 

 a Magyar Zarándokút társadalmi, gazdasági és környezeti adatbázisainak kialakítása és gondozása, 
monitoring rendszerének kialakítása és működtetése; 

 szakmai és pénzügyi megállapodások előkészítése a fejlesztésekben érintett és érdekelt állami, 
önkormányzati, gazdasági és társadalmi szereplőkkel; 

 pénzügyi terv készítése a vállalt feladatok végrehajtása érdekében; 

 a Magyar Zarándokút marketing és kommunikációs tevékenységének koordinálása; 

 munkakapcsolat kialakítása a fejlesztési partnerekkel, forrásfeltárás. 
A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szervezet működési kiadásainak támogatásáról a Társulási Tanács 
gondoskodik. A feladatok ellátásához szükséges létszám meghatározásával viseli annak költségeit. 
A munkaszervezet részletes feladatait a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
 

IV. A Társulás vagyona, gazdálkodása 
 
A Társulás a feladatai ellátásához és a működéséhez szükséges saját pénzalappal rendelkezik, melyet a társult 
önkormányzatok hoznak létre. A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól 
eltérően felhasználni nem lehet. 
 
A pénzalap forrásai, a Társulás bevételei: 

 a társult önkormányzatok által kötelezően fizetendő működési hozzájárulás, lakosságszám arányos 
mértéke a település lakosságszáma alapján: 
 0-20.000 fő lakosság közötti létszámra 20 Ft/ lakos/év; 
 20.001-50.000 fő lakosság közötti létszámra 10 Ft/ lakos/év; 
 50.001 fő feletti lakosság létszámra 5 Ft/ lakos/év; 
 Az évenkénti működési hozzájárulást a társult önkormányzatok éves költségvetési rendeletükben 

biztosítják. A kötelező működési hozzájárulást a társult önkormányzatok tárgyév március 21-ig 
fizetik be a Társulás önálló bankszámlájára, a megalakulást követő első naptári évtől kezdődően. 

 saját elhatározáson alapuló befizetés,  
 pályázatokon elnyert támogatások, 
 külső szervek részére végzett társulási szolgáltatások ellenértéke, 
 lekötött társulási pénzeszközök kamathozadéka, 
 különböző szervezetektől kapott támogatás, forrás, 
 konkrét célra, illetve felhasználásra átvett pénzeszközök. 

 



A Társulás a pénzeszközeit pénzintézetnél nyitott saját bankszámlán tartja. A pénzügyi alap kezelésével és 
felhasználásával összefüggő pénzügyi-számviteli feladatokat a székhely önkormányzat látja el. 
 
A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jogosultságot a Társulás elnöke önállóan, távollétében, vagy 
akadályoztatása esetén az elnök által írásban meghatalmazott elnökhelyettes gyakorolja. 
 
A Társulás tulajdonában álló vagyon, továbbá a működés során keletkezett vagyon a Társulás tulajdona. 
 
A Társuláshoz év közben csatlakozó önkormányzat a meghatározott kötelező működési hozzájárulás arányos 
részét köteles megfizetni a felvételtől számított 15 napon belül. 
 
Amennyiben a társult önkormányzat a kötelező működési hozzájárulást határidőre nem fizeti meg, az elnök 
köteles a mulasztó társulási tagot írásban, megfelelő határidő kitűzésével felhívni a teljesítésre. Amennyiben a 
Társulás tagja ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, akkor 
a Társulás jogosult a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzattól felhatalmazással történő beszedési 
megbízással behajtani az elmaradt összeget. 

Amennyiben a tagönkormányzat a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségét nem 
teljesíti a társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget 
nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazása alapján beszedési megbízás 
benyújtására jogosult. Ha a székhely tagönkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési 
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely önkormányzat által a 
pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazása alapján beszedési megbízást nyújtson be. 

 
V. Tagsági jogviszony 

A társult önkormányzatok (ebben a fejezetben a továbbiakban: tagok) jelen társulási megállapodás elfogadásával 
és aláírásával kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással 
összefüggő felelősségi szabályokat. 

A megállapodás felmondása 
A Társulási megállapodást felmondani az Mötv. 89. § (2) bekezdésének szabálya szerint csak minősített 
többséggel lehet, valamint a társulási tagság felmondásáról 6 hónappal annak végrehajtása előtt kell dönteni. A 
döntésről értesíteni kell a Társulást.  

Felmondó tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni, hogy a társulási 
megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával lehet. 

A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak 
okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a 
felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják. 

Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, 
figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget, és a Társulást terhelő kötelezettségeket is.  

A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek, közgyűlések 
mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. A Társulás tagjai önként vállalják, hogy év 
közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján élnek. A felmondást elhatározó 
döntés meghozatalára, és a tagokkal való közlésére a fenti szabályok az irányadók. 

A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell 
számolni. 

A Társulásból kivált taggal való elszámolás során a Társulás, amennyiben a vagyontárgy kiadása a Társulás 
további működését veszélyeztetné, a vagyontárgy kiadását legfeljebb 5 évre felfüggesztheti. A vagyontárgy 
használatáért a kiváló tagot használati díj illeti meg. (Mötv. 90. § (5) bekezdés) 

Tagi kizárás 
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az elnök 
köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő kitűzésével felhívni a teljesítésre. 

Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített 



kötelezettségeinek, a Társulási Tanács határozatképes gyűlése, minősített többséggel hozott határozatával a 
naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból. 

Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása. 

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem 
mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól. 

Tagfelvétel 
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének 
(közgyűlésének) minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület a 
jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és elfogadja a 
Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

 

VI. A társulási megállapodás hatálya, a Társulás megszűnése 
 
Jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskörökre terjed ki. 
 
A társulási megállapodás minden Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben történik, a 
legkésőbbi aláírás napján lép hatályba. 
 
A Társulás megszűnik az Mötv. 91. § szerinti okok valamelyikének bekövetkeztekor, nevezetesen, ha: 

1. Ha eltelt a megállapodásban meghatározott időtartam, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel 
megvalósul. 

2. Ha a társulás tagjai minőségi többséggel elhatározták a Társaság megszűnését 
3. A törvény erejénél fogva 
4. A bíróság jogerősen döntése alapján. 

 
A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek. 
 
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a társult önkormányzatokat 
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 
 
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a társult önkormányzatok képviselő-testületei, 
közgyűlései a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. 
 

VII. Záró rendelkezések 
 
A társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben, Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben, valamint a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni. 
 
A társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás működése során felmerülő vitás 
kérdéseket egymás között 30 napon belül rendezik, bírósághoz csak abban az esetben fordulnak, ha e törekvésük 
nem jár eredménnyel.  
 
A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a 
közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. (Mötv. 92. §) 
 
Jelen társulási megállapodás mellékletét képezik a Társulásba való belépést kimondó képviselő-testületi, illetve 
közgyűlési határozatok. Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes. 
 
Jelen megállapodást a társuló önkormányzatok képviselő-testületei, illetve közgyűlései képviseletében eljáró 
polgármesterek és elnökök jóváhagyólag, mint az önkormányzati akarattal egyezőt fogadják el, és saját kezűleg 
írják alá. 
 
Dabas, 2014 
 
……………………..………     ……… 



 

67/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Thorma János Múzeum pályázatot 

adjon be a NKA Könyvkiadás Kollégiuma által meghirdetett „könyvkiadási tevékenység 2014. évi 

megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására” pályázatra, 

Szűcs Károly: Diószegi Balázs monográfia, valamint Nagy Czirok László: Lótenyésztés a 

Kiskunságon című könyvek megjelentetésére. 

A Képviselő-testület a Diószegi Balázs monográfia megjelentetéséhez az önerőt biztosítja. 

A Nagy Czirok László: Lótenyésztés a Kiskunságon című könyv megjelentetéséhez a 2014-es 

költségvetésben önerőt nem biztosít. 

 

68/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János 

Múzeuma 2013. évi szakmai munkájáról készített beszámolóját, jelen előterjesztés 1.sz. melléklete szerint. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János 

Múzeuma 2014. évi munkatervét, jelen előterjesztés 2.sz. melléklete szerint. 

1.sz. melléklet 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

THORMA JÁNOS MÚZEUMA 

 

JELENTÉS 

A 2013. ÉVRŐL 

 

I. BEVEZETÉS 
 

A legfontosabb eredmények a következők voltak. 2013-ban is sikerült a múzeum gyűjtő, 

rendszerező, közlő funkcióit ellátni.  

A Thorma János Múzeum 2013. január 1-től Kiskunhalas Város Önkormányzatához került.  

A 2013. évnek négy nagy eredménye volt. A 2012-ben kezdődő THORMA. Thorma János (1870-

1937) nemzetközi vándorkiállítás utolsó állomáshelye a Magyar Nemzeti Galériában február 7-én 

nyíló Thorma János, a magyar Barbizon festője kiállítás lett. A kiállítás sorozat sikerességét 

bizonyítja, hogy Kolozsváron is bemutatásra kerültek Thorma János festményei a Thorma János és 

pályatársai, tanítványai kiállításon a Kolozsvári Művészeti Múzeumban és a Quadro Galériában. 

A szintén 2012-ben megkezdett Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében a Szabadkai Múzeummal közösen tavaly megvalósult a “Városok a pusztában” 

című kiállítás és megjelent ehhez a „Városok a pusztában. A Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai 

körzet kulturális értékei” című album. E program kapcsán létrehoztuk a Kiskunhalasi járás 

kulturális utat: a Kiskunhalasi járás településein vándorkiállítást rendeztünk; megjelent a 

Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai körzet látnivalóit bemutató turisztikai füzet; a kulturális út 

látnivalói, rendezvényei megtekinthetők a www.kiskunhalas-kulturalis-ut.hu című honlapon. 

Információs táblák kerültek a látnivalókra. 

2013-ban új TÁMOP pályázaton 11.185.390 Ft-ot nyert a múzeum múzeumpedagógiai 

foglalkozások tartására 2013-2014. évre. A foglalkozásokon 2013-ban 16 alkalommal 75 fő vett 

részt.  

A nyár folyamán múzeumunk kezelésébe került Kiskunhalas Város Önkormányzat Gyűjteménye 

4335 db leltározott tárggyal.  

2013 decemberében írt alá a Bay-házaspár és Gyovai István polgármester egy 630 millió forint 

értékű adományozás és múzeumbővítési szerződést, mely keretén belül 69 nagybányai festményt és 

szobrot ajánlottak fel térítésmentesen Kiskunhalas városnak.  

Ebben az évben öt múzeumi kiadványt jelentettünk meg. A múzeum legfontosabb helyi támasza a 

Halasi Múzeum Alapítvány. A múzeumbaráti kör létszáma 179 fő volt.  

http://www.kiskunhalas-kulturalis-ut.hu/


II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 

Az alábbiakban felsoroljuk múzeumunk munkatársainak nevét, beosztását s ezen kívüli, a gyakorlat 

alapján kialakult egyéb elvégzendő tevékenységét a 2013 januári állapot szerint: 

 Szakál Aurél múzeumigazgató, történész-néprajzos muzeológus (vezetés, irányítás, 

személyi kérdések, munkaszervezés, ellenőrzés, kapcsolattartás, néprajz, numizmatika, 

képzőművészet, iparművészeti gyűjtemények teljes körű ellátása, közművelődési feladatok, 

kiállítások, kiadványok stb.). 

 Gyarmati Andrea történész, muzeológus (történelem, eredeti fotógyűjtemény, régészet, 

adattár teljes körű ellátása, közművelődési feladatok, kiállítások stb.). 

 Laki Rita múzeumi titkár, könyvtáros, 8 órás (könyvtár kezelése, tárlatvezetés, részvétel 

kiállításrendezésben, pénzügyi ügyintézés stb.). 

 Szabó Krisztina múzeumpedagógus, 8 órás 2013. január 26-tól GYES-en van.  

 Szabó Nóra múzeumpedagógus, 8 órás (tárlatvezetés, közművelődési feladatok, részvétel 

fotó- és adattári leltározásban, revízióban, kiállításrendezésekben, számítógépes munkában, 

digitalizálásban stb.). Munkaviszonya 2013. október 2-án megszűnt, munkakörét 2013. október 3-

tól Varga Zsuzsanna töltötte be. Szabó Krisztinát helyettesíti. 

 Valentiny-Dóra Csilla segéd-restaurátor, 8 órás (restaurálás, részvétel revízióban, 

kiállításrendezésekben stb.). 

 Toklász Ibolya takarító, 8 órás (Thorma János Múzeum épületeinek takarítása, 

kertészkedés, aktuális munkákban részvétel stb.).  

 

III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA 
 

III.1. Gyűjteménygyarapítás 

III.1.a. Feltárás 
2013-ban régészeti feltárást nem végeztünk.  

 

III.1.b. Egyéb gyarapítás eredményei 

Régészet, numizmatika 
 Régészeti gyűjtemény gyarapodás:           0 db. 

 Összesen:       19198 db. 

 Numizmatikai gyarapodás:             3 db. 

 Összesen:         7046 db. 

 Ajándék 3 db. 

Néprajz 

 Néprajzi gyűjtemény gyarapodás:           0 db. 

 Összesen:         7585 db. 

Helytörténet 
 Történeti tárgyak és dokumentumok gyarapodása:       55 db. 

 Összesen:         3658 db. 

 Ajándék 55 db. 

 Eredeti, tudományos forrásértékű, illetve művészi  

 alkotásnak számító fénykép gyarapodás:         47 db. 

 Összesen:         1629 db. 

 Ajándék 47 db. 

Képző- és iparművészet 
 Képzőművészeti gyűjtemény gyarapodás:          1 db. 

 Összesen:         1768 db. 

 Vétel: 1 db. 

 Kiskunhalas Város Önkormányzat Gyűjteménye:   4335 db 

 Mindösszesen:        6103 db. 

 



Iparművészeti gyűjtemény gyarapodás:           1 db. 

 Összesen:           176 db. 

 Ajándék 1 db. 

Természettudomány 
 Gyűjteményfejlesztés nem történt. 

 Összesen:               9 db. 

 

III.1.c. Legkiemelkedőbb tárgy-együttesek, darabok:  
Papp Lajos: Kiskunhalas, Sáros utca Ó utca sarok rézkarc 1910 körü; Halasi csipke; Berki Violáról 

fényképek (10 db); Ternyák Jenő természetfotói (16 db); Emlékérem Thorma János: Talpra magyar! 

című festményével; 55 db halasi meghívó. 

 

III.1.d. Gyűjtési napok száma: 10 nap 

 

III.2. Nyilvántartás:  
A leltározásban lényeges elmaradás nincs.  

III.3. Gyűjteményrendezés, revíziók, selejtezés; kölcsönzések, letétek 

Letétbe adás: - 

 

Letétbe adás meghosszabbítás: - 
 

Letétbe vétel:  
Szépművészeti Múzem – Magyar Nemzeti Galériától 2013. december 31-ig: 

-Thorma János: Fürdőzők, 1932;  

-Thorma János: Önarckép, 1897; 

-Thorma János: Parasztküldöttség az országháznál, 1915; 

-Thorma János: Március tizenöt (Talpra Magyar!) vázlat, é. n. 

-Thorma János: Budavár visszafoglalása 1848-ban (vázlat), 1912 

Sándorné Gyenizse Zsuzsannától 1 db halasi csipke. 2013. december 4-től határozatlan időre 

 

Letétbe vétel meghosszabbítás: - 

 

Letétbe vétel megszűnése: - 

 Dr. Monszpart Lászlónak visszaadva a Monszpart-csipke (1934, 110x80 cm) 2013. 

szeptember 12-én. 

 

Kölcsönbe adás: 

 Kecskeméti Katona József Múzeumnak 1 db régészeti tárgyat kiállítás céljából. 2013. január 

3.-2013. szeptember 17. 

Magyar Nemzeti Galériának Thorma János életével kapcsoaltos dokumentumokat (38 

fénykép, dokumentum, akvarell) kiállítás céljából 2013. január 15- 2013. június 5. 

 Katona József Múzeumnak 12 db üvegnegatívot kiállítás készítés céljából 2013. március 

14.-2013. július 4. 

 Kecskeméti Katona József Múzeumnak 27 db fényképnegatívot kiállítás készítés céljából 

2013. június 29.-től 

 Tompai Művelődési Ház és Könyvtárnak A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka 

környékének kulturális értékei. A Kiskunhalasi járás kulturális út kiállítás anyagából 39 db tablót 

kiállítás céljából. 2013. július 4.-2013. július 22.  

 Sánta Márta Könyvtár és Művelődési Háznak A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka 

környékének kulturális értékei. A Kiskunhalasi járás kulturális út kiállítás anyagából 38 db tablót 

kiállítás céljából. 2013. július 22-2013. augusztus 12.  



 Kecskeméti Katona József Múzeumnak 5 db néprajzi tárgyat kiállítás céljából 2013. július 

31.-2014. augusztus 30. 

 Kecskeméti Katona József Múzeumnak 13 db régészeti tárgyat kiállítás céljából. 2013. 

augusztus 8.- 2013. augusztus 12. 

 Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtérnek A puszta kincsei. Kiskunhalas és 

Szabadka környékének kulturális értékei. A Kiskunhalasi járás kulturális út kiállítás anyagából 33 

db tablót kiállítás céljából. 2013. augusztus 12.-2013. augusztus 30. 

 Harkakötönyi Faluháznak A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka környékének 

kulturális értékei. A Kiskunhalasi járás kulturális út kiállítás anyagából 45 db tablót kiállítás 

céljából. 2013. szeptember 16.-2013. szeptember 25.  

 Pirtó Község Önkormányzatának A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka környékének 

kulturális értékei. A Kiskunhalasi járás kulturális út kiállítás anyagából 38 db tablót kiállítás 

céljából. 2013. szeptember 25.-2013. október 8. 

 Kunfehértói Művelődési Ház és Könyvtárnak A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka 

környékének kulturális értékei. A Kiskunhalasi járás kulturális út kiállítás anyagából 40 db tablót 

kiállítás céljából. 2013. október 8. 2013. október 29.  

 Kisszállás Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtárnak A puszta kincsei. 

Kiskunhalas és Szabadka környékének kulturális értékei. A Kiskunhalasi járás kulturális út kiállítás 

anyagából 42 db tablót kiállítás céljából. 2013. november 5.-2013. november 26.  

  Bibó István Gimnáziumnak A városok a pusztában című kiállítás anyagából 25 db tablót 

kiállítás céljából 2013. november 25.-2013. december 19. 

 Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtárnak A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka 

környékének kulturális értékei. A Kiskunhalasi járás kulturális út kiállítás anyagából 44 db tablót 

kiállítás céljából. 2013. december 2.-2013. december 19.  

Móra Ferenc Múzeumnak (Vörös Gabriella régész) 26 db régészeti tárgyat és 1 db ásatási 

naplót feldolgozás céljából 2013. december 10.- 2014. március 30. 

 

Kölcsönbe vétel:  
A Thorma vándorkiállítással kapcsolatban 110 Thorma-festmény kölcsönzése, mozgatása. 

 Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft-től 1 db Berki Viola festményt kiállítás 

céljából 2013. január 24.-2013. április 16. 

 Szabó Ágotától 1 db Berki Viola festményt kiállítás céljából 2013. augusztus 30. 2014. 

március 30. 

 Idősek Napközi Otthonától 1 db Berki Viola festményt kiállítás céljából 2013. augusztus 

30.-2014. március 30. 

 Martonosi Pál Városi Könyvtártól 9 db könyvet kiállítás céljából 2013. szeptember 3-2014. 

március 30. 

 Baki Károlytól 1 db Berki Viola festményt kiállítás céljából 2013. november 5.-2014. 

március 30. 

 

Revízió: Elkészült a Kincsek a homokban című régészeti kiállítás revíziója, valamint a Halas 

Galéria 2013. június 28-án átvett gyűjteményének a revíziója. 

 

III.4. Adattári dokumentumgyűjtemény:  
 Gyarapodás:          43 tétel. 

 Összesen:    22.978 tétel. 

 

 Adattári fényképgyűjtemény:  
 Gyarapodás:             7 tétel, 7 db.  

 Összesen:    23.627 tétel, 24.850 db. 

 

III.5. Könyvtár: 



Gyarapodásunk túlnyomó részét az ajándékba, cserébe kapott könyvek teszik ki. 

 Könyv gyarapodás:      86 tétel, 93 kötet.  

 Könyv összesen:  8089 tétel, 10.268 kötet 

 Ajándék 92 kötet. 

 Folyóirat gyarapodás:        7 tétel. 

 Folyóirat összesen:  2115 tétel. 

 Ajándék 7 tétel. 

 

III.6. Műtárgyvédelem:  
Saját műhelyünkben az idén 47 db képzőművészeti, néprajzi, könyvtári tárgy állagmegóvása, 13 db 

néprajzi, helytörténeti. könyvtári tárgy konzerválása, 2 db néprajzi tárgy helyreállítása történt meg. 

Külső restaurátorok 1 db néprajzi tárgy restaurálását végezték el. 

 

 

IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG – 

A GYŰJTEMÉNYI ANYAG TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE 

IV.1. Kiadványok:  

Thorma János Múzeum Könyvei sorozat: 
38. Juhász Antal: A halasi puszták az 1870-es években 

Halasi albumok sorozat: 
13. Köves Iván–Somodi Henrietta: Zsinagóga Kiskunhalason 

14. Kovács Zita: Berki Viola  

Sorozatokon kívül: 
Szakál Aurél-Raffai Judit (szerk.): Városok a pusztában. A Kiskunhalasi járás és az Észak-

bácskai körzet kulturális értékei 

Szakál-Aurél-Raffai Judit (szerk.): Kulturális út a Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai 

körzet területén. (Ua. angol, szerb, horvát nyelven is.) 

Szakál Aurél (szerk.): Thorma János és pályatársai, tanítványai. 

DVD film: 

Thorma János vándorkiállítás 

IV.2. Egyéb megjelent publikációk: 

 Szakál Aurél 
Önálló publikációk: 

Kiskunhalas (magyar, szerb, horvát, angol nyelven) In: Raffai Judit-Szakál Aurél (szerk.): Városok 

a pusztában. A Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai körzet kulturális értékei. Kiskunhalas-

Szabadka, 2013 88-97. 

Kiskunhalasi járás In: Raffai Judit-Szakál Aurél (szerk.): Kulturális út a Kiskunhalasi járás és az 

Észak-bácskai körzet területén. Kiskunhalas-Szabadka, 2013. 2-13. p.  

Szerkesztések: 

Forczek Zoltán: Szank története. Szank, 2013. 484 p. 

(Szerk. Raffai Judittal) Városok a pusztában. A Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai körzet 

kulturális értékei. Kiskunhalas-Szabadka, 2013. 312 p. 

Végső István: Kunfehértó régen és ma. Kunfehértó, 2013. 192 p. 

Kovács Zita-Murádin Jenő-Székely Sebestyén: Thorma János és pályatársai, tanítványai. 

Kiskunhalas, 2013. 96 p. 

(Szerk. Raffai Judittal) Kulturális út a Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai körzet területén. 

Kiskunhalas-Szabadka, 2013. 24 p. (Ua. angol, szerb, horvát nyelven is.) 

Bereznai Zsuzsanna-Schőn Mária: A hajósi sváb parasztság mentalitása. Hajós, 2013. 1020 p.ű 

Köves Iván-Somodi Henrietta: Zsinagóga Kiskunhalason. Halasi albumok 13. Kiskunhalas, 2013. 

72 p. 

Kovács Zita: Berki Viola. Halasi albumok 14. Kiskunhalas, 2013. 136 p. 



Juhász Antal: A halasi puszták az 1870-es években. Thorma János Múzeum Könyvei 38. 

Kiskunhalas, 2013. 144 p. 

 Gyarmati Andrea 
Társasági élet Kiskunhalason 1882-1914. In: Mészáros Márta (szerk): Jászkunság kutatása 2012. 

Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában. 

Kiskunfélegyháza, 2013. 194-220. p. 
Kiskunhalasi járás. In: Raffai Judit-Szakál Aurél (szerk.): Kulturális út a Kiskunhalasi járás és az 

Észak-bácskai körzet területén. Kiskunhalas-Szabadka, 2013. 2-13. p.  

 Varga Zsuzsanna 
Honfoglalás kori temető Csongrád-Vendelhalmon. In: Acta Iuvenum Sectio Archaeologica Tomus 

I. Szeged, 2013. 105-143. p. 

Csongrád-Vendelhalom X-XI. századi temetője régészeti és természetföldrajzi szempontból In: Pete 

László (szerk.): 31. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció – 

összefoglalók. Debrecen, 2013. 363. p. 

IV.3. Kutatások, kutatási témák: 

Gyarmati Andrea:  
-Kiskunhalas járás kulturális út 

Szakál Aurél 
-Szilády Áron, Thorma János, Berki Viola, halasi csipke 

 

IV.4. Konferenciák, értekezletek, munkahelyi tudományos viták:  

Szakál Aurél: Kiállítás kritika workshop. Posta Múzeum, 2013. május 31.; Digitalizálás 

konferencia. Magyar Nemzeti Múzeum, 2013. június 10-11.; Gyárfás István Konferencia. Szolnok, 

2013. július 7.; Pulszky Társaság Kismúzeumi Konferencia. Berettyóújfalu, 2013. szeptember 20.; 

Pulszky Társaság Éves Konferencia. Szolnok, 2013. november 21-22. 

Varga Zsuzsanna: “Hadak útján” Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. Konferenciája. 

Veszprém, 2013. október 3-4. 

Gyarmati Andrea, Szakál Aurél, Varga Zsuzsanna: Kiskunhalas járás kulturális út workshop. 

Thorma János Múzeum, 2013. december 17.. 
 

IV.5. Felhasznált kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége: 0 nap 

 

IV.6. Részvétel átfogó tudományos intézményközi programokban:  
Thorma vándorkiállítás részeként a Thorma János, a magyar Barbizon festője című kiállítás 

szervezése a Magyar Nemzeti Galériával (Budapest).  

Thorma János és pályatársai, tanítványai című kiállítás a Kolozsvári Művészeti Múzeummal és a 

Quadro Galériával (Kolozsvár).  

A Szabadkai Múzeummal közösen a Városok a pusztában című kiállítás szervezése, a Városok a 

pusztában. A Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai körzet kulturális értékei és a Kulturális út a 

Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai körzet területén című kiadvány megjelentetése. 

Kiskunhalas járás művelődési házaival közösen rendeztük meg A puszta kincsei. Kiskunhalas és 

Szabadka környékének kulturális értékei. A Kiskunhalasi járás kulturális út vándorkiállítás- 

sorozatot. 

 

IV.7. Részvétel a szakági továbbképzés, ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként vagy 

szervezőként):  

Varga Zsuzsanna óraadó az SZTE-BTK Régészeti Tanszékén 

 

IV.8. Egyéni továbbképzés (minősítések, posztgraduális, hét éves továbbképzés):  

Varga Zsuzsanna I. eves hallgatója az SZTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola 

Medievisztika Képzésnek. 

 



IV.9. Kutatószolgálat; külső kutatók száma: 71 fő 

 

V. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG 
 

V.1. Közművelődési koncepció megvalósulása  
Nagyon fontos, hogy a múzeum körül minél népesebb baráti kör szerveződjön. 2013. évben 179 fő 

volt a múzeumbaráti kör tagjainak száma.  

 

V.2. Megvalósult programok, kiállítások 
A tárgyévben látogatható állandó kiállítások: 

Thorma János Múzeumban: 

 - Kincsek a homokban (2007-ben nyílt) 

 - Halas, a kiskun mezőváros (1979-ben nyílt, 1998-ban felújítva) 

 - Thorma János képei (1998-ban nyílt) 

 - Kiskunsági népművészet (2011. december 21-én nyílt.) 

 - Magyarországi pénzek. Kiskunhalasi érmek, jelvények. (1998-ban nyílt) 

 

A tárgyévben az alábbi időszaki kiállításokat rendeztük, tartottuk nyitva: 

-Kiállítás Bodor Miklós 1986-ban készült grafikáiból Rendezte: Szakál Aurél. Helyszín: Folyosó 

Galéria. 2012. szeptember 21.-2013. február 28. 

-Ternyák Jenő: Kökörcsin, nőszőfű, gólyatöcs. Kiskunhalas és környéke természeti értékei 

című fotókiállítás. Rendezte: Szakál Aurél. Helyszín: Thorma János Múzeum 2. terem. 2012. 

október 26.-2013. február 28. 

-Kiskunhalasi művészek válogatott alkotásai. Rendezte: Szakál Aurél. Helyszín: Thorma Galéria. 

2013. január 25.-2013. április 23. 
-Városok a pusztában. Kiskunhalas és a Kiskunhalasi járás, Szabadka és az Észak-bácskai 

körzet kincsei. Rendezte: Szakál Aurél. Helyszín: Thorma János Múzeum 2. terem, Thorma 

Galéria, Folyosó Galéria. 2013. április 30-2013. augusztus 30. 

-Berki Viola. Színek és képek kiállítás. Rendezte: Szakál Aurél. Helyszín: Thorma János Múzeum 

2. terem és Folyosó Galéria. 2013. szeptember 5.-2014. március 30. 
 

A következő időszaki tárlatokat szerveztük, rendeztük külső helyszíneken: 

- A THORMA. Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás. Berlin, Magyaror-szág 

Nagykövetsége. Rendezte: Büki Barbara és Kovács Zita. 2012. dec. 6-2013. január 27. 

-Thorma János, a magyar Barbizon festője kiállítás. Magyar Nemzeti Galéria. Rendezte: Büki 

Barbara. 2013. február 7.-május 5. 

-Thorma János és pályatársai, tanítványai kiállítás. Rendezte:Kovács Zita Helyszín: Kolozsvári 

Művészeti Múzeum 2013. július 25-szeptember 1. 

-A puszta kincsei. Kiskunhalas és Szabadka környékének kulturális értékei. A Kiskunhalasi 

járás kulturális út vándorkiállítás. Rendezte: Gyarmati Andrea-Szakál Aurél. Helyszínek, 

időpontok: 

Művelődési Ház és Könyvtár (Tompa) 2013. július 6.-18.  

Sánta Márta Könyvtár és Művelődési Ház (Kelebia) 2013. július 25- aug. 11.  

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2013. aug. 15.-29. 

Faluház (Harkakötöny) 2013. szeptember 17.-24.  

Pirtó Község Önkormányzata 2013. szeptember 27.-október 7. 

Művelődési Ház és Könyvtár (Kunfehértó) 2013. október 11.-28.  

Kisszállás Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár 2013. nov. 8.-24.  

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár (Zsana) 2013. december 4.-18.  

 

V.3. A kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
 

V.3.a. Látogatók száma:  



2013. évben az összes látogató száma: 6455 fő. Ebből teljes árú belépőt fizetett: 98 fő; 

kedvezményes (diák, nyugdíjas, családi, csoportos) belépőt fizetett: 1177. fő; ingyenes látogató: 

5180 fő volt. Az összes látogatóból a diák látogatók száma: 2549 fő volt. 

 

V.3.b. Látogatói felmérések: - 
 

V.3.c. Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások:  
Tárlatvezetést igény szerint tartunk. A tárlatvezetők, fontosabb alkalmakkor a muzeológus tart 

vezetést. A TÁMOP, TIOP pályázatok fenntartási kötelezettségének eleget téve rendszeresen 

tartottunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat óvodások, ill. általános és középiskolások számára. 

A 2016-ig tartó TÁMOP fenntartási időszakra 2013-ban 175 főt terveztünk, ezt sikerült 

túlteljesíteni, összesen 217 fő vett részt ezeken a foglalkozásokon. A szintén 2016-ig tartó TIOP 

fenntartási kötelezettségből adódóan 2013-ban 300 főt terveztünk, ami meg is valósult (308 fő). 

Ezen kívül az időszaki kiállításainkhoz kapcsolódóan is voltak múzeumpedagógiai foglalkozások.  

Az IPA pályázathoz kacsolódóan 175 főnek terveztünk múzeumpedagógiai foglalkozást, ezt 

sikerült is teljesíteni (175 fő). Két alkalommal a kiállításokhoz kapcsolódó Családi napot is 

szerveztünk. Az egyéb időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokon 462 

fő vett részt. 

Állandó múzeumpedagógiai kínálatunk a következő: Óvodásoknak: múzeumi séta, Bútorfestő 

kistanoncok és Kerámiatervező kistanoncok foglalkozások. Általános iskolásoknak: Ifjú régész, Kis 

történész, Festőiskola, Bútortervezés rejtelmei, Szimbólumok a népi tárgyakon elnevezésű 

foglalkozások; „Játszd újra!” vetélkedő, „Kisinasok kerestetnek” (A történelem forrásai; Kincsek a 

homokban; Nagyszüleink hagyatéka; Írott források a Thorma János Múzeumban; Van képünk 

hozzá; Ötvösműhely; Gyöngyfűző műhely; Asztalos kisinasok műhelye, Csipketervező műhely) 

napközis foglalkozások. Középiskolásoknak: Dualizmus kori magyar társadalom a népművészeti 

tárgyakon.  

 

V.3.d. Kifejezetten közművelődési célú kiadványok (leporelló, szórólap, feladatlap stb.):  

2013. április 8., június 5., augusztus 28., decemer 13. Múzeumi Hírek 2013/1-4.szám. A Thorma 

János Múzeum Baráti Körének Hírlevele. (Évente négyszer jelenik meg 200 példányban, A/5 

méretben, négy oldalon). Két leporellót jelentettünk meg: Thorma János Múzeum (5000 db), 

Kiskunhalas járás kulturális út (1000 db) 

 

V.3.e. Egyéb rendezvények, előadások:  
Február 7.  Thorma János kiállításmegnyitóra Magyar Nemzeti Galériába kirándulás 50 fővel. 

Április 13. A Thorma János, a magyar Barbizon festője című kiállítás megtekintése a Magyar 

Nemzeti Galériában.  

Május 30.  Múzeumi Est. Városok a pusztában. Kiskunhalas és a Kiskunhalasi járás, Szabadka 

és az Észak-Bácskai Körzet kincsei című album bemutatója. 

Május 25.  Múzeumbaráti kirándulás: Budapest.  
Június 15. Családi nap. A városok a pusztában kiállításhoz kapcsolódóan 

Augusztus 3.  Családi nap. A városok a pusztában kiállításhoz kapcsolódóan 

Augusztus 30. Városok a pusztában. A Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai körzet című kiállítás 

záró rendezvénye. 

Október 10.  Múzeumbaráti vacsora. 
December 12.   Kovács Zita: Berki Viola című album bemutatója 

 

V.4. Média-kapcsolatok és internetes megjelenés: 
Szakál Aurél rendszeresen szerepel a Halas TV-ben, ahol múzeumról és egyéb kulturális 

tevékenységekről számol be.  

Thorma János Múzeum honlap címe: www.muzeum.halas.hu.  

Egyéb honlapjaink: www.museum.hu, www.thormajanos.hu. 

http://www.muzeum.halas.hu/
http://www.thormajanos.hu/


 

V.5. Egyéb reklámtevékenység:  
Kiállításainkat, rendezvényeinket, kiadványainkat médiák útján, meghívókkal (300 

meghívó/kiállítás), plakátokkal, szórólapokkal reklámozzuk. Idén is nyomtattunk kártyanaptárt 

(1000 példány) 

 

VI. SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK 
 

VI.1. Nemzetközi kapcsolatok:  
2013-ban Kolozsváron szerveztük meg a Thorma János és pályatársai, tanítványai című kiállítást.  

2013-ban a Szabadkai Múzeummal közösen került megrendezésre a „Városok a pusztán” című 

kiállítás.  

 

 

 

VI.2. Munkatársak tevékenysége, tisztsége szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai 

érdekvédelmi szervezetekben:  
Szakál Aurél: Halasi Múzeum Alapítvány titkár, Pulszky Társaság választmányi tag, Szilády Áron 

Társság vezetőségi tag. 

 

VII. A KÖLTSÉGVETÉS ADATAI 
 

Múzeumunk jóváhagyott költségvetése a tárgyévben csak a fenntartásra volt szűkösen elég. Főleg 

költségvetésen kívüli keretből történt a kiállítások, kiadványok finanszírozása. 

 

VIII. A BELSŐ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI 

A SZAKMAI ÉS A PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN 
 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal intézményünknél a gazdálkodási jogkörök gyakorlása 

témájú munkaterv szerinti belső ellenőrzését elvégezte, melynek eredménye: megfelelt. 

Múzeumunk kis létszámából következően gyűjteményi osztályokkal nem rendelkezünk. Az aktuális 

feladatok megbeszélése közösen vagy egyénenként történik. Az elvégzett munka ellenőrzése is 

folyamatos, ill. a munka lezárása után történik. 

 

IX. BIZTONSÁG; VAGYONVÉDELEM 
 

A múzeumnak jelenleg két kiállító, hivatali, műhely funkciókat ellátó és egy raktárépülete van. 

Mindegyiken elfogadható a mechanikai védelem. Mindegyik épületben létezik és működik az 

elektromos riasztórendszer.  

Havi váltásban történik az éjszakai mobiltelefonos ügyeletesi feladat ellátása. 

 

 

Kiskunhalas, 2014. január 13. 

 

 

 

 

 

Szakál Aurél 

múzeumigazgató 

 



2.sz. melléklet 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

THORMA JÁNOS MÚZEUMA 
 

MUNKATERV 

A 2014. ÉVI MUNKÁRÓL 
 

I. BEVEZETÉS 
 

A 2014. évben is fő feladatunk a múzeum gyűjtő, rendszerező, közlő funkciójának ellátása.  

Szeretnénk illő módon megünnepelni az intézmény 140. évfordulóját. 2014-ben a 

legjelentősebb további programok: Thorma János, Berki Viola és Diószegi Balázs tárlatok 

szervezése itthon és külföldön; TÁMOP pályázat múzeumpedagógiai céljainak 

megvalósítása, a tervezett múzeumbővítés előkészítése. A Kossuth utcai kiállítóhely 

felújítása. Több múzeumi program megvalósítását és kiadvány megjelentetését tervezzük A 

múzeum legfontosabb helyi támaszával, a Halasi Múzeum Alapítvánnyal együttműködés és 

a múzeumbaráti kör létszámának 200 fő körül tartása.  

 

II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 
 

Az alábbiakban felsoroljuk múzeumunk munkatársait, beosztását s ezen kívüli, a gyakorlat 

alapján kialakult egyéb elvégzendő tevékenységét a 2014. januári állapot szerint: 

 Szakál Aurél múzeumigazgató, történész-néprajzos muzeológus (vezetés, irányítás, 

személyi kérdések, munkaszervezés, ellenőrzés, kapcsolattartás, néprajz, numizmatika, 

képzőművészet, iparművészeti gyűjtemények teljes körű ellátása, közművelődési feladatok, 

kiállítások, kiadványok stb.). 

 Gyarmati Andrea történész, muzeológus (történelem, eredeti fotógyűjtemény, adattár 

teljes körű ellátása, közművelődési feladatok, kiállítások stb.). 

 Laki Rita múzeumi titkár, könyvtáros, 8 órás (könyvtár kezelése, tárlatvezetés, 

részvétel kiállításrendezésben, pénzügyi ügyintézés stb.). 

 Szabó Krisztina múzeumpedagógus, 8 órás (tárlatvezetés, közművelődési feladatok, 

részvétel fotó- és adattári leltározásban, revízióban, kiállítás rendezésekben, számítógépes 

munkában, digitalizálásban stb.). 

 Varga Zsuzsanna régész, múzeumpedagógus, 6 órás (régészet teljes körű ellátása, 

tárlatvezetés, közművelődési feladatok stb.) 

 Toklász Ibolya takarító, 8 órás (Thorma János Múzeum épületeinek takarítása, 

kertészkedés, aktuális munkákban részvétel stb.). 

 Valentiny-Dóra Csilla segédrestaurátor, 8 órás (restaurálás, részvétel revízióban, 

kiállítás rendezésekben, stb.).  

Teremőr 8 órás jelenleg létszámstop miatt betöltetlen. 

III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA 

III.1. Gyűjteménygyarapítás 

 

III.1.a. Feltárás: Terepbejárásokból származó leletek, Révész György-féle lelőhelyen 

tervásatás. 

 

III.1.b. Egyéb gyarapítás reményei: - 

Régészet, numizmatika: Gyűjtemény gyarapítása. 

Néprajz: Néprajzi tárgyak gyűjtése. 



Történeti tárgyak és dokumentumok: Helytörténeti tárgyak, dokumentumok gyűjtése. 

Képzőművészet: Helyi vonatkozású tárgyak gyűjtése. Helyi kiállítások és művészek 

dokumentálása.  

III.1.c. Legkiemelkedőbb tárgyegyüttesek, darabok: - 

 

III.1.d. Gyűjtési napok száma: 20 nap 

 

III.2. Nyilvántartás 
A leltározásban lényeges elmaradás ne legyen. A számítógépes adatrögzítés eddigi 

eredményeinek növelése. A Kiskunsági népművészet kiállítás 1200 tárgyának új raktári helyét 

a Néprajzi Gyűjtemény számítógépes nyilvántartásába beírni. Lehetőség szerint a Múzeumi 

Nyilvántartási Rendszer nyilvántartási programjába kapcsolódni. 

 

III.3. Gyűjteményrendezés, revíziók, selejtezés; kölcsönzések, letétek 

Revízió: Régészeti gyűjteményben 5574 db régészeti tárgy revíziója, Az elsőtől a 2003.31.2. 

leltári számig. Adattár 1-15.508 tételeinek revíziója. 

 

Letét: Intézményünktől származó letéti állomány revíziója öt múzeumban,.  

 

Kölcsönzés: A szükségletek szerint intézve. 

 

III.4. Adattári dokumentumgyűjtemény  
 Adattár belső rendjének rendezése. Számítógépes adatbevitelhez ellenőrző 

összeolvasás.  

          Adattári fényképgyűjtemény:  

 Fotónegatívok tisztítása, számítógépes nyilvántartásra felkészülés. 

 

III.5. Könyvtár 
Az évente vásárolt és ajándékba kapott könyvek, folyóiratok nyilvántartásba vétele. 

 

III.6. Műtárgyvédelem 
Restaurálási tevékenység folytatása pályázaton nyert pénzforrásokból. Elsősorban a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatain szeretnénk műtárgyakat restauráltatni. Saját műhelyünkben 

régészeti, helytörténeti, néprajzi tárgyak konzerválása kb. 160 db.  

 

IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 

A GYŰJTEMÉNYI ANYAG TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE 
 

IV.1. Kiadványok (és forrása): 

Thorma János Múzeum Könyvei sorozat 
39. Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv (TJM, HMA) 

40. Gallina Zsolt-Marcsik Antónia: Kiskunhalas a középkorban. Kiskunhalas-Kápolnahely 

régészeti lelőhely ásatási eredményei (TJM, HMA) 

41. Szakál Aurél-Laki Rita: Nagy Czirok László élete és munkássága. (TJM, HMA) 

 Halasi albumok 
15. Thorma János Múzeum kincsei. (TJM, HMA, NKA, Kiskunhalas város) 

16. Szűcs Károly: Diószegi Balázs monográfia (TJM, HMA, NKA, Kiskunhalas város) 

 Kiskunsági albumok 
3. Koch Jánosné-Szakál Aurél: Borota anno… (Borotai támogatók) 

 



Sorozaton kívül 
Thorma kifestő. Múzeumi foglalkoztató füzet (HMA) 

Bodor Miklós Petőfi Sándor grafikai sorozata (TJM, HMA) 

 

 

 

V.2. Egyéb tervezett publikációk:- 
Varga Zsuzsanna: Csongrád-Vendelhalom honfoglalás kori temetője. In: „Hadak útján” 

Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. Konferenciája konferencia kötetben.  

 

IV.3. Kutatások, kutatási témák: 

Gyarmati Andrea: Kiskunhalasi Városi Dalkar, Kiskunhalas és környéke viseletei, Thorma 

János Múzeum kincsei 

Laki Rita: Nagy Czirok László bibliográfia 

Szakál Aurél: Nagy Czirok László, Berki Viola, Thorma János, fotótörténet, Thorma János 

Múzeum kincsei 

Varga Zsuzsanna: Révész György munkássága, Kiskunhalas-Zöldhalom lelőhely, Thorma 

János Múzeum kincsei 

 

IV.4. Konferenciák, értekezletek, munkahelyi tudományos viták:- 

Varga Zsuzsanna: Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények 

„Hadak útján” Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIV. Konferenciája  

Fiatal Középkoros Régészek VI. konferenciája 

 

IV.5. Felhasználandó kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége: 20 nap 

 

IV.6. Részvétel átfogó tudományos intézményközi programokban: 
Együttműködés a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészeti 

Tanszékével. 

 

IV.7. Részvétel a szakági továbbképzés, ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként vagy 

szervezőként): - 
Varga Zsuzsanna óraadó az SZTE-BTK Régészeti Tanszékén 

 

IV.8. Egyéni továbbképzés (minősítések, posztgraduális továbbképzés): - 
Varga Zsuzsanna hallgatója az SZTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Medievisztika 

Képzésnek. 
 

IV.9. Kutatószolgálat; külső kutatók száma: Kutatószolgálat ellátása igény szerint. 

 

V. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG 
 

V.1. Közművelődési koncepció megvalósulása: 
Nagyon fontos, hogy a múzeum körül minél népesebb baráti kör szerveződjön. 2014. évben 

szeretnénk megtartani a 200 fő körüli múzeumbaráti létszámot.  

 

V.2. Tervezett programok, kiállítások: 
A tárgyévben látogatható állandó kiállítások: 

Thorma János Múzeum főépületben 

 - Kincsek a homokban (2007-ben nyílt.) 



 - Halas, a kiskun mezőváros (1979-ben nyílt, 1998-ban felújítva.) 

 - Thorma János képei (1998-ban nyílt.) 

 - Kiskunsági népművészet (2011-ben nyílt.) 

 - Magyarországi pénzek. Kiskunhalasi érmek, jelvények. (1998-ban nyílt.) 

 

A tárgyévben az alábbi időszaki kiállításokat tartjuk nyitva, illetve rendezzük meg: 

- Berki Viola: Színek és képek kiállítás, Thorma János Múzeum, 2013. szeptember 

5.-2014. március 8. . 

- I. világháborús jelvények dr. Kis Endre gyűjteményéből, Thorma János Múzeum, 

2014. március 14.-2014. május 10. 

- Búza, kenyér, élet. A búza útja földtől az asztalig a Duna-Tisza közén egykor és 

ma című kiállítás, Thorma János Múzeum, 2014. május 16.-2014. július 12. 

- Diószegi Balázs kiállítás, Thorma János Múzeum, 2014. július 18.-október 11. 

- Új szerzemények kiállítás, Thorma János Múzeum, 2014. október 17.-

2014.november 29. 

- Thorma János Múzeum kincsei kiállítás, Thorma János Múzeum, 2014. december 

5.-2015. március 15. 

 

V.3. A kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység: 
 

V.3.a. Látogatók száma:  
2014-ben szeretnénk a 6000 fős létszámot növelni. 

 

V.3.c. Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások:  
Tárlatvezetést igény szerint tartunk, elsősorban a tárlatvezetők, de fontosabb alkalmakkor 

muzeológus tart vezetést. A TÁMOP és TIOP pályázatokkal létrehozott múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat továbbra is szervezünk. A múzeumpedagógiai kínálatunk a következő: Ifjú 

régész, Kis történész, Festőiskola elnevezésű foglalkozások, „Játszd újra!” vetélkedő, délutáni 

szakkörök (A történelem forrásai; Kincsek a homokban; Nagyszüleink hagyatéka; Írott 

források a Thorma János Múzeumban; Van képünk hozzá; Ötvösműhely; Asztalos kisinasok 

műhelye, Csipketervező műhely) a 8-14 éves korosztálynak, és múzeumi séta óvodásoknak. 

TÁMOP pályázatból adódó fenntartási kötelezettség: 7 csoport, 175 fő. A TIOP pályázattal 

létrehozott Kiskunsági népművészet témájú látványraktárban múzeumpedagógiai 

foglalkozások különböző korosztályok számára (óvodás, alsó és felső tagozatos diák, 

középiskolás). TIOP pályázatból adódó fenntartási kötelezettség: 10 foglalkozás, 250 fő. Új 

TÁMOP pályázatból 2014. évre a teljesítési kötelezettség: 44 foglalkozáson 291 fő. A 

kötelező múzeumpedagógiai elvárásnál nagyobb számú gyereket szeretnénk a múzeumi 

foglalkozásokon múzeumszeretetre nevelni. 

 

V.3.d. Kifejezetten közművelődési célú kiadványok (leporelló, szórólap, feladatlap, stb.):  

2014. márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben megjelenik a Múzeumi Hírek 

2014/1-4. szám, a Thorma János Múzeum Baráti Körének Hírlevele. (Évente négyszer jelenik 

meg 200 példányban, A/5 méretben, négy oldalon.); Népművészeti látványtár leporelló. 

 

V.3.e. Egyéb rendezvények, előadások: 
-Berki Viola album bemutatója a Magyar Nemzeti Galériában. 2014. január 
-Múzeumi Est. Juhász Antal: A halasi puszták az 1870-es években című könyve és a Thorma kifestő 

foglalkoztató füzet bemutatója 2014. február 

-Családi nap: Húsvét 2014. április 12. 

-Múzeumbaráti kirándulás: Kiskunhalasi kulturális út 2014. május 24. 

-Múzeumbaráti kirándulás: Szabadkai kulturális út 2014. június 14. 



-Múzeumok Éjszakája 2014. június 21. 

-140 éves a Halasi Múzeum ünnepség: Halasi Múzeum 4. könyvbemutató, Múzeumbaráti vacsora 

2014. október 17. 

-Családi nap: Márton-nap 2014. november 8. 

-Thorma János múzeum kincsei című album bemutatója 2014. december 5. 

 

V.4. Média-kapcsolatok és internetes megjelenés:  
Thorma János Múzeum honlap címei: www.muzeum.halas.hu, www.thormajanos.hu, 

 www.kiskunhalas-kulturalis-ut.hu, e-mail címe: muzeum@halas.hu. 

 

V.5. Egyéb reklámtevékenység:  
Kiállításainkat, rendezvényeinket, kiadványainkat médiák és intenet útján, meghívókkal, 

plakátokkal, szórólapokkal folyamatosan reklámozzuk. 2014-ben is nyomtatunk kártyanaptárt 

(500 példány).  

VI. SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK 
 

VI.1. Nemzetközi kapcsolatok:  
Berki Viola kiállítás szervezése Kronachban (2014. évre), Thorma kiállítás szervezés New 

Yorkban (2015. évre)  

 

VI.2. Munkatársak tevékenysége, tisztsége szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai 

érdekvédelmi szervezetekben:  
Szakál Aurél titkára a Halasi Múzeum Alapítványnak. 

 

VII. A KÖLTSÉGVETÉS ADATAI 
 

VII.1. Finanszírozási bevételek:  26.829.000 Ft., működési bevételek: 667.000 Ft. 

 

 

VII.2. Finanszírozási kiadások:  27.496.000 Ft. 

 

 

VIII. A BELSŐ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI  

A SZAKMAI ÉS A PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN 
 

Múzeumunk kis létszámából következően gyűjteményi osztályokkal nem rendelkezünk. Az 

aktuális feladatok megbeszélése közösen vagy egyénenként történik. Az elvégzett munka 

ellenőrzése is folyamatos, ill. a munka lezárása után történik. 

 

IX. BIZTONSÁG; VAGYONVÉDELEM 
 

A múzeumnak két kiállító, hivatali, műhely funkciókat ellátó és egy raktárépülete van. 

Mindegyiken elfogadható a mechanikai védelem. Mindegyik épületben létezik és működik az 

elektromos riasztórendszer.  

Havi váltásban történik az éjszakai mobiltelefonos ügyeletesi feladat ellátása. 

 

 

Kiskunhalas, 2014. január 13. 

 

Szakál Aurél 

múzeumigazgató 

http://www.muzeum.halas.hu/
http://www.thormajanos.hu/
http://www.kiskunhalas-kulturalis-ut.hu/


 

69/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Martonosi Pál Városi Könyvtára 2014. évi munkatervét, jelen előterjesztés melléklete szerint. 

 

1.sz. melléklet 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2014. 

évi munkaterve 

 

Nyilvános könyvtárként alapfeladatainkat az 1997. évi CXL törvény 66.§-a határozza 

meg. Intézményünk éves munkatervének elkészítésekor a hangsúly ezen alapfeladatok 

legmagasabb szintű ellátására helyezi. 

Szervezeti felépítés 

A magas szintű szakmai szolgáltatást szakképzett kollégák segítségével végezzük. 

Valamennyi szakmai munkatársunk rendelkezik felsőfokú könyvtáros vagy informatikus 

végzettséggel. Folyamatosan fejlesztik általános és szakmai tudásukat formális és nem 

formális képzések keretében. 

A könyvtárosok létszáma 2014-ben. a könyvtárosok állományi létszáma a 1 fő igazgató, 1 

fő igazgatóhelyettes 6 fő 8 órás felsőfokú végzettségű könyvtáros, 2 fő 4 órás felsőfokú 

végzettségű könyvtáros, 1 fő felsőfokú végzettségű informatikus. 1 fő felsőfokú 

végzettségű könyvtáros jelenleg GYED-en van.  

Gyűjteményszervezés 

Állománygyarapítás 
A nyilvános könyvtári tevékenység keretében a könyvtár a gyűjteményét a Gyűjtőköri 

szabályzatban megfogalmazott elveknek megfelelően alakítja. Kiemelt gyarapítási feladata 

a mindenkori Kiskunhalas területére vonatkozó helyismereti információk és 

dokumentumok felkutatása és gyűjtése. 

A megjelent kiadványokról való széles körű tájékozódás, a feltárt olvasói igények, vala-

mint az olvasószolgálatokban és a különgyűjteményben dolgozó munkatársak javaslatai 

alapján történik a vásárlás. Kereskedelmi partnereinkkel törekszünk a dokumentumok 

legszélesebb körű, legkedvezőbb feltételekkel történő szállítására. 

Állományelemzéssel értékeljük a gyűjteményszervezési munkát, ennek alapján határozzuk 

meg az egyes gyűjteményrészek arányait, a fejlesztési prioritásokat.  

Az állománygyarapításra fordítható költségvetési tételek nyilvántartását naprakészen vé-

gezzük. 

A folyóiratok előfizetése az olvasóközönség igényeinek összehangolásával történik.  

Feldolgozás, adatbázis-karbantartás 
A TextLib integrált könyvtári rendszer szerzeményezés moduljának segítségével a számlák 

rögzítése, az állományba vétel, az egyedi és csoportos leltárkönyvek vezetése 

számítógépen zajlik, mellette papíralapú csoportos nyilvántartást is készítünk.  

Az új dokumentumok formai és tárgyi feldolgozása a rekordok letöltése útján egységesen 

történik az adatbázisban. A tételeket folyamatos tárgyszavazással igyekszünk 

visszakereshetővé tenni. Folytatjuk az analitikus feltárást, amely a helyismereti 

dokumentumok és a gyakran keresett témák irodalmának hozzáférhetőségét segíti. 

Végezzük a folyóiratok érkeztetését, nyilvántartását, a hiányok reklamálását.  

Fölöspéldányok kezelése 



Az olvasók által kevésbé használt, vagy fizikai megjelenésükben már nem újszerű doku-

mentumok raktárban való elhelyezése elsősorban a szabadpolcos kölcsönzői térben az új 

könyvek számára szükséges hely felszabadítása érdekében történik. A könyvtár raktárai be-

teltek, ezért folyamatosan szükség van a kevésbé használt dokumentumok leválogatására, 

szükség esetén kivonására. 

Állományapasztás 
A dokumentumok fizikai vagy tartalmi elavulása, az olvasói szokások megváltozása követ -

keztében fölöslegessé váló dokumentumok nagy száma teszi szükségessé a tervszerű állo- 

mányapasztást. Gondos mérlegeléssel kell eldönteni, hogy az adott dokumentum esetleges 

egypéldányos archiválása szükséges-e. A törlésről szóló döntés előtt megvizsgáljuk azt is, 

mikor volt utoljára kölcsönözve és lehet-e helyettesíteni újabb vagy antikvár példánnyal. 

Az elhasználódott dokumentumok eseti pótlására az olvasók által felajánlott jó állapotú 

ajándék kötetek is szolgálhatnak. Végezzük a törlésre kerülő dokumentumok leválogatását 

és a törlési adminisztrációt. Kivonás után hasznosításuk történhet törlés utáni 

ajándékozással, árusítással. 

Állományellenőrzés 
Az állományellenőrzés tervezésére és végrehajtására a 3/1975. KM-PM. együttes rendelet 

alapján történik. Figyelemmel a könyvtár állományának adatbázisban való megjelenítésére, 

melyet ebben az évben tervezünk elkészíteni, az ellenőrzésre 2014 nyarán kerülhet sor. 

Addig elkészítjük a tervezéssel, előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos munkatervet.  

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtár szolgáltatásait beiratkozott olvasóink mellett napijegyet váltó látogatók is 

igénybe vehetik. Térítési díjaink emelését nem tervezzük ebben az évben. Meglátásunk 

szerint – tekintettel az egyre romló gazdasági helyzetre – ez a lépés az olvasók számának 

csökkenését vonná maga után. Gazdag prezensz állományunkat helyben használhatják 

olvasóink. A dokumentumok egyes részeinek sokszorosítására - a szerzői jogok figyelembe 

vételével – lehetőséget biztosítunk.  

Évek óta megfigyelhető tendencia, hogy az online szolgáltatást igénybe vevő olvasóink 

száma folyamatosan emelkedik, míg a személyes használat stagnál. Ez előreláthatólag 

2014-ben is folytatódni fog. A személyes használatok, kiemelten a helyben használatok 

száma összefügg az interneten elérhető teljes szöveges adatbázisok gyarapodásával.  

2013-ban kiemelt feladat a személyes használatok és a beiratkozott olvasók számának 

növelése a szolgáltatások minőségi és mennyiségi javításával, könyv-, és 

olvasásnépszerűsítő rendezvények tartásával, a könyvtárhasználat népszerűsítésével 

Új szolgáltatásaink kialakítása, bevezetése a megváltozott könyvtárhasználati szokásokra 

épülve kerültek megtervezésre.  

Olvasó- és tájékoztató szolgáltatások 
Az olvasó- és tájékoztató szolgálat személyi feltételei 2014-ben remélhetően az előző évi-

hez hasonlóan alakulnak. A technikai és tárgyi feltételeket a korábbi TIOP -1.2.3 

pályázaton elnyert anyagi támogatással komoly mértékben tudtuk javítani. Ez lehetővé 

tette, hogy korszerűbb technikai hátteret igénylő szolgáltatásokat vezessünk  be. Az 

infrastrukturális háttér kialakítása után - a további pályázatoknak megfelelően - folytatjuk 

könyvtári tevékenységünk spektrumának bővítését, könyvtárhasználóink igényeinek 

kielégítése érdekében szolgáltatás-fejlesztést végzünk. 

Az olvasó- és tájékoztató szolgálat tevékenységében valamennyi szakalkalmazott részt 

vesz.  

Ez évi feladatainkat a folyamatosan végzendő tevékenységek - a 2013-ban elkezdett mun-

kák folytatása illetve befejezése mellett - továbbra is az olvasóközönség szakszerű és haté-

kony kiszolgálása határozza meg. Feladatunk a TÁMOP és TIOP pályázatokban vállalt 



tevékenységek (foglalkozások, rendezvények, tanfolyamok) szervezése és lebonyolítása, 

valamint a korábban kialakított szolgáltatások működtetése és a fenntartási 

kötelezettségeknek megfelelően. Biztosítani kell a katalógusunkhoz és az adatbázisainkhoz 

való távhozzáférést, folyamatosan meg kell feleltetni a dokumentumállományt a 

vagyonvédelmi előírásoknak. 

Az elmúlt években beszerzett TextLib szerverrel már megteremtettük a technika i alapot ar-

ra, hogy szolgáltatásainkat (távoli hozzáférés, bibliográfiai rekordok távoli elérése, 

letöltése) bővíthessük. Az ilyen típusú „elérhetőségre" egyre nagyobb szükségünk van, 

hiszen könyvtárunkban évről évre egyre magasabb a távhasználatok száma.   

A használói szokásrendszer átalakulása miatt a hagyományos szolgáltatások biztosítása 

mellett az internetes szolgáltatásokat kell folyamatosan bővítenünk. A pályázati forrásból 

beszerzett szerver és szoftverek megteremtették a lehetőséget arra, hogy olvasóink 

élhessenek például a weben történő könyvkéréssel, a web-alapú előjegyzéssel, 

hosszabbítással. 

Folytatjuk e szolgáltatások folyamatos népszerűsítését, a munkafolyamatok betanításával, 

azok fejlesztésével igyekszünk megfelelni az egyre korszerűbb igényeknek. 

A felsőfokú oktatás szereplői a szakirodalmat sokszor Internetről töltik le, vagy itt olvassák 

el, emiatt a beiratkozott olvasók összetételében kisebb a felsőfokú tanulmányokat végzők 

aránya. Ezt tapasztalva a helyi, főleg általános és középiskolai tanulókkal kell a 

kapcsolatainkat szorosabbra építenünk. 

Nagyobb teret kell szentelnünk az ún. olvasmányos irodalomnak, mert érezhetően még 

mindig van egy tanulói réteg, aki igényli ezt. Az információkat jellemzően az Internetről 

gyűjtik, de az olvasás még mindig fontos számukra. 

Dokumentumállományunkat alkalmassá kell tenni arra, hogy a friss „könyvtermés" mellett 

a régebbi időszakok irodalmát is szolgáltatni tudjuk. Az aktuális sokak által keresett 

könyveket a megjelenéskor megvásároljuk, akár több példányban is, hogy az érdeklődők 

minél előbb hozzájussanak.  

A korábbi TIOP 1.2 3. és TÁMOP-3.2.4 pályázat fenntartási időszakának feladatai: 

 Folyamatosan karbantartjuk intézményi honlapunkat. A portál tartalmakkal való 

ellátását, folyamatos frissítését a kijelölt felelősök végzik. 

 Intézményünk alapfeladatai közé tartozik a digitális írás-olvasás megismertetése, oktatása. 

Ennek érdekében továbbra is folyamatosan szervezzük és lebonyolítjuk az 

internethasználati tanfolyamokat, most már kezdő és haladó szinten is.   

 Szeretnénk minél sokrétűbben az oktatásban részt vevő diákság felé fordulni. 

Tanórai és szorgalmi időszakban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatásokat kínálunk e rétegnek. Több olyan könyvtári órát, tartunk, mellyel 

még jobban megismerhetik szülőföldünk történetét, hagyományait, természeti 

értékeit. 

 Folyamatosan szervezzük és összehangoljuk az ismeretterjesztő előadásokat, író-

olvasó találkozókat, a korábban már kialakult közönségkör igényeit maximálisan 

figyelembe véve. 
Az olvasószolgálatos munkatársak aktívan részt vesznek az állományalakítás munkájában, 

a dokumentumok állagának megőrzésében (javaslatot tesznek új beszerzésekre, 

állományból való kivonásra, javítják az elhasználódott dokumentumokat, gondoskodnak a 

hiányos könyvek pótlásáról). Az egyes szakterületek felelőseivel konzultálva folyamatosan 

pótolják az elhasználódott jelzeteket. 

Folyamatosan figyelemmel kísérik az újonnan megjelenő szakfolyóiratokat. Összességében 

tekintve ezek előfizetési díja magas, emiatt összevetjük a folyóiratok elektronikus és papír 

alapú változatát, s amennyiben ez megegyezik, olvasóink számára lehetőséget biztosítunk 

az Interneten való hozzáférésre, szükség esetén a cikkek, tanulmányok nyomtatására. 



Megrendelésre csak azok a periodikák kerülnek, amelyek iránt komoly érdeklődés várható, 

illetve a tájékoztató munkában jól használhatók. Naponta érkeztetjük a folyóiratokat a 

naprakész információt biztosítva ezzel az olvasók számára is.  

Rendszeresen készítünk könyvtárunk friss és aktuális beszerzéseiből ajánlókat , a 

szépirodalom mellett szakirodalmi dokumentumokra is felhívjuk olvasóink figyelmét. A 

képes recenziókat a honlapon tesszük elérhetővé. 

Új szolgáltatás az online katalógusban kereséshez, a chat funkció, mellyel a felhasználó 

azonnali segítséget kérhet a könyvtárostól. 

Ettől az évtől kezdve az olvasókat e-mailben értesítjük a könyvek kölcsönzési idejének 

lejártától még a határidő előtt 

Havi rendszerességgel folytatjuk a könyvtári elektronikus hírlevelek szerkesztését, kiadá-

sát. Könyvtárunk, illetve a partner könyvtárak rendezvényeiről, szolgáltatásairól 

tájékoztatást adunk, érdekes, újdonságokat ajánlunk az olvasók figyelmébe.  

Könyvtárközi kölcsönzés 

Továbbra is folyamatosan teljesítjük más könyvtárak kéréseit saját állományunkból, illetve 

továbbítjuk saját olvasóink igényeit. Népszerűsítjük és még tovább bővítjük az eddig 

fénymásolatban, postai úton teljesített könyvtárközi kérések elektronikus formában történő 

továbbításának lehetőségeit (e-mail, internetes URL), ez gyorsabb megoldást jelent 

használóinknak. 

Gyermekkönyvtári szolgáltatások 
A gyermekolvasó- és tájékoztató szolgálat a korszerű információs igényeknek megfelelően 

változó munkamódszereivel elsősorban a gyermekek (0-15 év) könyvtári ellátását végzi. 

Az alapszolgáltatások: kölcsönzés, tájékoztatás, az olvasóterem és a folyóiratolvasó 

használatának biztosítása mellett sajátos olvasás- és könyvtárpedagógiai munkát végez az 

egyéni, a kiscsoportos és a csoportos foglalkozások során.  

Fontos, hogy ebben a fogékony életszakaszban a gyermekekkel megszerettessük az olva-

sást, ráébresszük őket a könyvtár használatának lehetőségére, fontosságára, az 

információhordozók sokféleségére és ezek jelentőségére.  

Az igényeknek megfelelően továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a hozzánk látogató 

pedagógusok szakmai kéréseinek teljesítésére, valamint segítséget nyújtunk a 

gyermekkönyvtárat felkereső felnőtt (szülők, középiskolások, egyetemi, főiskolai hallgatók 

stb.) felhasználóknak. A korábban kialakított együttműködési formákat tovább erősítjük 

(oktatási, kulturális intézmények, szakmai szervezetek). A gyermekkönyvtári munka 

alapját biztosító korszerű állomány kialakítása érdekében az új könyvek, folyóiratok és 

nem hagyományos dokumentumok beszerzésére javaslatot tesz a gyermekkönyvtáros, az 

elavult, illetve megrongálódott művek kivonását folyamatosan elvégezzük. A 

gyermekkönyvtárban az új könyvek folyamatos beszerzése nagyon fontos, hiszen 

elsősorban ezzel tudunk új olvasót „nyerni" és a régieket megtartani.  

Csoportos foglalkozások a gyermekolvasókkal 

Óvodások-szervezett csoportos látogatása: 

Az óvodások számára kulcsszó a játék, számukra életkoruknak megfelelő játékokra volna 

szükség. Ilyen irányú fejlesztés még nem történt nálunk így hiánypótló lenne. A csoportos 

látogatások alkalmával nagy lehetőség lenne a laptop és kivetítő használatával segített 

mesefoglalkozás. Animált könyvtárismereti óra, lézerpointer használatával. Felváltaná a 

hagyományos és már kevésbé korszerű diavetítés módszerét. Mesefeldolgozáshoz fontos 

kellék a bábok alkalmazása is hiánypótló lenne. 

A könyv kölcsönzéskor nagy segítséget jelentene, a bolti vásárláskor is használt gyerekek 

számára megfelelő kosarak vásárlása. A könyvválogatás ideje alatt ez hatékony segítséget 

jelentene. 

Óvodások és kis általános iskolások-szabadidős programjai könyvtárunkba: 



Évekre visszanyúló hagyományokkal rendelkezik könyvtárunk a kézműves játszóházak 

megrendezése tekintetében. Ezek komplex foglalkozások ahol az évkör rendjének 

megfelelően kézműves foglalkozásokat tartunk. A foglalkozás nagy részében időtartalmát 

tekintve, alapvetően a manuális tevékenység a meghatározó, amit szinesítünk mozgásos 

játékformákkal, meseolvasással. 

Nagy igény jelentkezik társasjátékok vásárlására, hiszen könyvtárunk egy közösségi színtér 

ahol családok is szívesen töltik szabadidejüket, számukra jelentene ez alternatívát. 

A kézműves foglalkozások kelléktárának bővítése, ami lehetőséget adna, más eddig nem 

használt technikák megismertetésére. 

Tanulók iskolai időben szervezett programjai: 

A tanulókra a könyves környezet inspirálóan hat, viszont az új idők új kihívások elé állítják 

őket is. A hagyományos eszközökkel ellátott foglalkozások már, a mai követelményeknek 

nem felelnek meg, egy új szemlélet megvalósulását igénylik. A tanulást segítő 

könyvtárhasználati foglalkozások iránti igényt újszerű módszerekkel tudjuk felkelteni és 

fenntartani. 

A hagyományos óratípusaink átalakulást sürgetnek. Az infó-kommunikációs eszközök 

megújítására és bővítésére lenne szükség ahhoz, hogy a mai tanulói igényeknek korszerű 

módon megfeleljünk és fel tudjuk kelteni az érdeklődést a könyvtárhasználat iránt. 

A könyvtári katalógusunk számítógépes elérhetősége nagyon korszerű megoldás a 

távhasználatra. Kiváló lehetőség a tanulók számára is, ha ismerik és tudják használni a 

mindennapokban. A rendelkezésünkre álló számítógépek segítségével csoportos 

foglalkozások keretében tanítjuk ennek használatát. A gépek darabszáma viszont kevés 

osztályok fogadásához. Megoldást jelentene egy ilyen irányú eszközpark bővítés és 

fejlesztés. 

Segítségükkel megvalósulhatna egy olyan csoportos könyvtárhasználati foglalkozás, amely 

valós tudást képes nyújtani és átadni a tanulók számára.  

 

Tanulók-szabadidős programjai: 

Nagy hagyományokkal rendelkező nyári táborainkra egész év folyamán nagy igény 

jelentkezik. A tábor időtartama egy hét, mely tematikusan felépített és komplex 

foglalkozásokat tartalmaz. Fontos szempont, hogy több helyszín érintésével szervezzük 

meg a napjainkat. A könyvtárunk adja a bázist és a napi tematika alapján keresünk további 

külsős helyszíneket. 

Nagyon megtérülő minden egyes tábor, hiszen a résztvevő gyerekek visszatérő olvasóinkká 

válnak és igényük lesz arra, hogy látogatóink, olvasóink legyenek a továbbiakban.  

A tábori „élet” alatt is szeretnénk a gyerekeket minőségi programlehetőségekkel kínálni. 

Célunk ezen megvalósításához is nyújtana nagy lehetőséget a fent említett fejlesztések 

megvalósulása.  

Helyismereti gyűjtemény 
Figyelemmel kísérjük a helyismereti szempontból fontos irodalom megjelenését, 

beszerzésükről gondoskodunk 

2014-ben is teljességre törekvő gyűjtési kötelezettségünk van a helyismereti gyűjteményt 

tekintve. A kurrens könyvállomány és a folyóiratok analitikus feltárását tovább folytatjuk.  

2013-ban elkezdtük kialakítani a Kiskunhalasi Elektronikus könyvtárat, amely egy digitális 

helyismereti adatbázis. Ebben helyet kapnak Kiskunhalas és környékének digitalizált 

dokumentumai, pl. helyi újságok. 2014-ben folytatjuk a helyismereti adatbázis építését, az 

újságok digitalizálása után a többi dokumentumféleségre kerül a sor pl. mikrofilmek, 

plakátok. Ez az adatbázis nemcsak Kiskunhalas, hanem a TÁMOP pályázatban résztvevő 

települések anyagait is tartalmazza majd. 

Programok, előadások  



Az évente visszatérő programjaink, rendezvényeink beépültek a város kulturális életébe. 

Éves rendezvénytervet készítünk, amely a szűkebb lakóközösség életébe integrálódó 

programokat tartalmazza. Rendezvényeink célcsoportja Kiskunhalas város lakossága, 

kiemelten a gyermekek különböző korú csoportjai. 

Törekednünk kell arra, hogy közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken 

keresztül is erősítsük, támogatókat nyerjünk.  

Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az éves kiemelt akciókhoz, 

évfordulókhoz. ( Internet fiesta, összefogás rendezvények, Magyar Tudomány Ünnepe). 

Igyekezni kell a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, 

változatos és igényes, irodalmi és ismeretterjesztő és képzőművészeti rendezvényeket 

kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára. 

Könyvtárunk olvasóterme városunk egyik kiállítóhelye; igényes, szép környezetet biztosít 

a helyi alkotók műveinek bemutatására. 

Rendezvényeink az irodalomra, az olvasására, a könyvre irányítják a figyelmet, segítenek a 

kulturális hátrány leküzdésében. Az intézmény éves rendezvényterve mellékletként 

kapcsolódik a munkatervhez. (2. sz. melléklet) 

Felnőttképzés 
2014-ben folytatódik az Internet-használati tanfolyam szervezése. Könyvtárunk 2002-ben 

indította Internet-használati tanfolyamait a lakosság számára.  

Az eddig lezajlott tanfolyamokon széles rétegek számára sikerült új és hasznos ismereteket 

közvetítenünk a számítógépről, a hálózati alkalmazásokról és az internet lehetőségeiről.  

Az elsődleges célcsoportunk az idősek és a munkanélküliek. Célunk, hogy a nyugdíjasok 

aktív idősödését segítsük, valamint hozzájáruljunk a térségünkben élők élethosszig tartó 

tanulásának megvalósításában, a munkaerőpiacra való visszakerülésben.  

Kapcsolatok, PR tevékenység  
A könyvtár rendezvényeiről, eredményeiről folyamatos tájékoztatást nyújtunk a helyi 

média munkatársainak. Programjainkról, új szolgáltatásainkról szóló hírek rendszeresen 

megjelennek a sajtóban és a televízióban.  

Intézményünk folyamatosan jelen van a különböző közösségi oldalakon így az olvasókat 

ezeken az új információs csatornákon is tájékoztatni tudjuk aktualitásainkról.  

Helyet adunk civil szervezeteknek, példamutató együttműködést alakított ki az intézményünk 

más kulturális intézményekkel, szervezetekkel. 

Informatika feladatok 
Folyamatosan karbantartjuk és gondozzuk a könyvtár számítógépes hálózatát és az adat -

bázisokat. Biztosítjuk az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. 

Végezzük a szükséges mentéseket, archiválásokat, statisztikák készítését, az esetleges 

hibák elhárítását. A fejlesztéseket a szükséges információk gyűjtésével és a beszerzések  

lebonyolításával segítjük. 

Kapcsolatot tartunk az InfoKer Számítástechnika-alkalmazási Szövetkezettel (az integrált 

rendszer fejlesztőjével) illetve a többi TextLib-felhasználóval. Kutatjuk és teszteljük az új 

lehetőségeket az egységes adatbázis kialakításával és használatával kapcsolatban. 

Biztosítjuk az elektronikus katalógus elérését a honlapon.  

Rendszeresen újdonságajánlót készítünk a honlapra, ahol a legfrissebb dokumentumainkat 

ajánljuk az olvasók számára. 

Segítjük a könyvtárhasználókat az e-mailes kapcsolattartásban, az OPAC használatában, 

egyéb adatbázisokban való tájékozódásban. Használati útmutató összeállításával segítjük a 

használókat személyesen, nyomtatott és on-line formában. 

Tavaly támadások érték az informatikai rendszerünket, ezért a biztonsági protokollt 

megszigorítjuk.  

Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások  



Könyvtárunk jelenleg a Textlib integrált könyvtári adatbázist használja, melynek kistérségi 

rendszer modulja lehetővé tette az alsóbb szintű könyvtárak bekapcsolását a rendszerbe. 

Ezáltal megvalósult egy olyan közös, az összes intézmény adatait tartalmazó adatbázis, 

mely egy lekérdező felülettel rendelkezik, ezáltal magasabb szintű kiszolgálást tesz 

lehetővé. 

Az állományalakítási, feldolgozási problémák megoldásában,  állományellenőrzésekben, 

kivonásokban kiemelt feladatunk Kiskunhalas kistérségi könyvtárainak segítése.  

 

Infrastrukturális fejlesztési tervek  
Évek óta stagnáló költségvetésünkben egyre kevesebb összeget tudunk tervezni épületünk, 

illetve azok belső tereinek felújítására. A sorozatos beázások szükségessé teszik néhány 

épületrész renoválását. 

Az olvasók által használt technikai berendezéseink – számítógépek, nyomtatók, stb – 

elhasználódtak, szükség lenne néhány gép és monitor cseréjére. Az adatbázisok működését 

biztosító központi szerver javítása is halaszthatatlan.  

Növekvő könyvállományunk új polcok beszerzését indokolja.  

Gazdálkodás 
2014. évi gazdálkodásunkat a korábbi évekhez hasonlóan a takarékosság és a hatékonyság 

kell, hogy jellemezze. 

Bízunk abban, hogy gazdálkodásunk 2014. évben is zökkenőmentes lesz, a pályázati és 

egyéb forrásokból nyert támogatásokkal további programokat, fejlesztéseket hajthatunk 

végre az olvasóközönség mind teljesebb kiszolgálása érdekében.  

Az intézmény az elmúlt évben is megőrizte működőképességét és több sikeres programot 

bonyolított le. A rendezvényeink sikereinek záloga a magas színvonal mellett a kiváló 

kapcsolat a társintézményekkel, civil szervezetekkel. Intézményünk a 2014. évi 

munkatervének elkészítésekor is arra törekedett, hogy a lehető legmagasabb színvonalon 

tegyen eleget az olvasói elvárásoknak. Ennek érdekében a szolgáltatások fejlesztése, a 

dokumentum-állomány gyarapítása, a legújabb kiadványok gyors feldolgozása és 

olvasókhoz történő eljuttatása a legfontosabb feladat. Ez azonban megoldhatatlan a 

technikai eszközök fejlesztése, az épületeink belső javítása, felújítása, külső 

megjelenésének fejlesztése nélkül.  

 

Kiskunhalas, 2014. január 15. 

 

 Erhardt Györgyi 

 könyvtárigazgató 

 

70/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

nyári nyitva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

A Bölcsőde 2014. július 7-től 2014. augusztus 1-ig zárva tart. Nyitás 2014. augusztus 4-e 

hétfő. 

A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 

szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 

gondozásáról. 

 

71/2014. Kth. 

1 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 



kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet 

vagyonkezelésében lévő Kiskunhalas, belterület 5749/18 helyrajzi számon felvett, kivett 

kultúrház megnevezésű, 913 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, 

különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és civil szervezetek 

programjainak, működési helyszínterének biztosítására kívánja felhasználni. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 

védettség alatt.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunhalas belterület 5749/18 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 

MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunhalas belterület 5749/18 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 

aláírja. 

 

72/2014. Kth. 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Dr. Bús és Társai Kft.-vel  kötendő, 

2017. december 31. napjáig érvényes  – kettő orvosi rendelő bérleti szerződésére 

vonatkozó - megállapodás aláírására, - visszamenőlegesen – 2014. január  01. napjával.  

2. A bérbevett egy orvosi rendelő és kiegészítő helyiségei bérleti díját 16.000,- Ft/hó+ÁFA 

összegben állapítja meg.   

3.  

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

amely az itt leírt felek között, az alábbi feltételekkel, alulírott helyen és időben jött létre. 

 

Dr. Bús Imre és Társai Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, 

Dózsa Gy. u. 4/A.,cg. 03-09-120524, képv.: Dr. Bús Imre  ügyvezető , adószáma: 

22756620-02-03, rövidített neve: Dr. Bús és Társai Kft.),mint bérbeadó  

 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.    

képv: Gyovai István polgármester )mint bérlő 

 

A bérlemény 

 

1. Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Kiskunhalas, Székely u. 23. szám alatti ingatlan.  

  

2. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe vesz az 1. pontban megjelölt épületben kialakított kettő  

orvosi rendelőt. 

 

3. Bérbeadó a bérleményt a szerződés mellékletét képező leltárban feltüntetett berendezésekkel, 

megtekintett, építészeti szempontból rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át 



Bérlőnek.  

 

 A bérleti jogviszony időtartama 

 4. A bérleti szerződést a felek - négy év - határozott időre kötik. A bérleti jogviszony 2014. 

január 01. napjával jön létre. 

  

Bérleti díj, közüzemi költségek 

5. Az egy orvosi rendelő bérleti díja a szerződés időtartamára    16.000,- Ft/hó+ÁFA. A bérleti 

díjat Bérbeadónak az OTP Banknál vezetett 52700055-11103231 számú  számlaszámlájára kell 

teljesíteni.  

  

6. A bérlemény üzemeltetési költségét a rendelő használója viseli.  

 

7. Felek megállapodnak, hogy a bérleti díjat a bérlő negyedévenként a bérbeadó által kiállított 

számla alapján, a számla kiállítását követő  8 napon belül teljesíti. 

  

8. A bérleti díj késedelmes fizetése esetén a bérlő köteles késedelmi kamatot fizetni, melynek 

mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.  

   

9. Bérbeadót nem terhelik továbbá azok a költségek, amelyeket az önkormányzattal szerződéses 

kapcsolatban álló vállalkozó háziorvos a jelenleg érvényes megbízási szerződés értelmében 

viselnek.  /a térítésmentesen használatba adott helyiség rendszeres karbantartása, így a falak 

meszelése, a nyílászárók szükségszerinti mázolása, a belső karbantartási munkák elvégeztetése 

(zárak, vasalások, csapok, stb. javíttatása,) a megbízott (vállalkozó háziorvos) feladatát képezi a 

költségek viselésével együtt./ 

 

10. A bérbeadó bekerülési áron vállalkozik a házban elvégzendő karbantartási munkák, 

(különösen ideértve a több használót is érintő közös részek) elvégzésére eseti megrendelések 

alapján.  

 

Biztosítás 

 

11. A rendelő használója az épületre ingatlanbiztosítással rendelkezik. Bérlő tulajdonát képező, 

a bérleményekben lévő berendezési és felszerelési tárgyakra a használó köteles önálló 

biztosítási szerződést kötni.  

  

A bérlemény használata, a felek jogai és kötelezettségei 

  

12. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a bérleményt a központi 

berendezésekkel és felszerelésekkel együtt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

tartja. Nem felel azonban az olyan kárért, amely valamely közműszolgáltatás zavarából 

származik. Köteles gondoskodni az épület és a bérlemény állagának karbantartásáról. A 

karbantartási és felújítási munkákat a használóval egyeztetett időpontban, oly módon kell 

elvégeznie, hogy a használót tevékenységében lehetőleg ne zavarja.  

  

13. Használó a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiségeket, központi berendezéseket 

és felszereléseket rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek 

sérelme nélkül használhatja. Felelős minden kárért, amely a bérlemény rendeltetésellenes 

használatából, illetve a jelen bérleti szerződés megszegéséből keletkezik.  

 



 14. A használó jogosult a bérleményeket a Bérbeadóval történő előzetes egyeztetés alapján 

átalakítani, illetve saját berendezésével ellátni. E berendezéseket a bérleti szerződés lejárta után 

elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.  

  

15. A használó köteles gondoskodni a bérleményeken belül a fogyóeszközök (neoncső, 

izzócsere, stb.) pótlásáról.  

  

16. A használó köteles betartani az épületre és a rendelőre a vonatkozó tűzrendészeti, 

balesetvédelmi és egyéb szakmai előírásokat.  

  

Albérlet, a bérbeadó feltöltési joga 

  

17. Bérlő csak a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával adhatja albérletbe vagy más módon 

harmadik személy használatába a bérleményt.  

  

A bérleti jogviszony megszűnése 

  

18. A bérleti jogviszony megszűnik a szerződés 4. pontjában meghatározott időtartam 

elteltével. Ezen belül a jogviszony megszűnik, ha a bérlemény megsemmisül, vagy a felek a 

bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, ill. amennyiben a bérlő nem fizet.  

  

A Bérbeadó a szerződést egy hónap felmondási idővel 2017. december 01. napjával 

felmondhatja. A bérleti szerződés akkor is felmondható, ha Bérlő a meghatározott bérleti díjat  

a meghatározott időpontig nem fizeti meg, és fizetési kötelezettségének a Bérbeadó írásbeli 

felszólítására sem tesz eleget. 

  

A bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérlő nem jogosult cserehelyiség biztosítására. 

  

A bérbeadó idő előtti egyoldalú felmondása esetén kettő hónapig köteles megtéríteni a 

tulajdonát képező, a  bérlő által bérbevett és a használó által használt rendelő, valamint a 

felmondás miatt a feladatellátás folytatásához más helyen bérbevett rendelők bérleti díjának 

különbözetét és a felmondás miatt keletkezett igazolt költségeket.   

  

19. A bérleti jogviszony megszűnésének napján a Bérlő köteles a bérleményeket kiürítve, a 

leltárban foglalt berendezésekkel a Bérbeadónak olyan állapotban visszaszolgáltatni, ami a 

bérleti idő alatti természetes elhasználódásnak felel meg.  

  

20. Amennyiben a Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményeket nem üríti 

ki, köteles arra az időre, amíg a bérleményt jogcím nélkül használja, a bérleti díj kétszeresének 

megfelelő használati díjat fizetni.  

  

Egyéb rendelkezések 

  

21. A bérleti jogviszony meghosszabbításáról a felek a bérleti határidő lejárta előtt, 2017. 

november hónapban egyeztetnek. 

 

22. A szerződő felek igyekeznek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitájukat 

tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére a felek kikötik a Kiskunhalasi Városi Bíróság 

kizárólagos illetékességét.  

 



23. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az l993. évi 

LXXVIII. törvény helyiségbérleti szabályai az irányadóak.  

  

A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

  

Kiskunhalas, 2014. február 20. 

 

      

                        

 

 

 

                    Dr. Bús és Társai Kft.                               Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 

              bérbeadó            bérlő 

 

                Képviselő: Dr. Bús Imre                                      Képviselő: Gyovai István 

                      Ügyvezető                                                             Polgármester 

 

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

 

73/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) 

Kiskunhalasi tagszervezete részére, a Kiskunhalas, Szent Imre u. 2. sz.  alatti ingatlant, 

2014. március 15. napjától 2014. december 31. napjáig térítésmentesen használatba 

adja. 

2 A bérlet időszakában a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi 

tagszervezete az ingatlan közüzemi költségeit viseli. A szerződés lejártakor az ingatlant 

az átadáskor dokumentált állapotban adja vissza. 

 
Együttműködési megállapodás 

 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas, Hősök tere 

1. ,  
másrészről a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi tagszervezete  

Kiskunhalas, Szatmári S. u. 2. /együttműködő partner/ között a mai napon az alábbiak szerint: 

 

1. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát, hogy Kiskunhalas Szociális 

ellátása feladatai ellátásával összefüggésben jelentkező segélyezési feladatok 

előkészítésében a rászorultak felkutatásában, folyamatosan, határozatlan ideig  együtt 

működnek. 

2. A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi tagszervezete vállalja, hogy 

havi rendszerességgel különböző tartalmú adományokkal segíti a Kiskunhalas 

közigazgatási területén élő rászorultakat. 



3. A „mindennapi” munkája alkalmával végzett karitatív tevékenysége során szerzett 

tapasztalatait megosztja a Hivatal illetékes szociális munkát végző szervezetével. 

4. Önkéntesei-  amennyiben szükséges – részt vesznek – karitatív, szociális jellegű - 

városi rendezvények előkészítésében. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja, hogy határozott időre, 2014. március 15. 

napjától 2014. december 31. napjáig térítésmentesen használatba adja a Hit 

Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi tagszervezete  részére a 

Kiskunhalas Szent Imre u. 2. szám alatt lévő épület üresen álló helyiségét, adományai 

tárolása, valamint a rendszeresen tartott adományosztás céljára. 

6. A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi tagszervezete  a használat 

ideje alatt vállalja a rezsi költségek megfizetését. Vállalja továbbá a használat során – 

esetlegesen - keletkezett hiba kijavítását és az épületet  az átadáskor dokumentált 

állapotban adja vissza a fenti határidő leteltével.   

7. A felek a megállapodást előzetes egyeztetés után 30 napos határidővel jogosultak 

felmondani 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 

aláírták 

 

Kiskunhalas, 2014. március . 

 

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata                                       Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Kiskunhalasi tagszervezete képviseletében                              képviseletében 

 

                  Bodó Rita                                                            Gyovai István 

             tagszervezet vezető                                                   polgármester        

 

74/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6028 

hrsz alatti 34.114 m
2
 nagyságú területből megosztást követően kialakuló 21.200 m2 nagyságú 

részének a Hungarian Stage Rental Kft. (6400 Kiskunhalas, Vadkerti u. 1.) részére 500.-

Ft+ÁFA/m2 vételáron történő eladásához. A vételár első, 1.000.000.-Ft+ÁFA kezdő részletét 

vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizeti. Vevő a vételár további részletét a 6028 

hrsz alatti ingatlan területrendezési munkálataival teljesíti a Városgazda Zrt.-vel egyeztetett 

mértékben és értéken. Ezen munkálatokat a munkaterület átadást követő 3 hónapon belül 

elvégzi. A megvalósítandó tereprendezési munkálatok értékén felül fennmaradó összeget vevő 

2018. december 31-ig öt részletben, minden év november 30-i esedékességgel megfizeti. A 

tereprendezési munkák értéke az Önkormányzat jóváhagyása és teljesítésigazolása alapján 

számolható el. A terület birtokba adásával és művelés alóli kivonásával kapcsolatos költségek 

a vevőt, a terület megosztásával kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik. 

A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben 

felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. A szerződésben rögzíteni 



kell, hogy az Önkormányzatot öt éves időtartamra megilleti a terület befizetett vételáron 

történő visszavásárlásának joga, amennyiben vevő a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

Visszavásárlás esetén vevő jogosult az Önkormányzattal egyeztetett értéknövelő beruházások 

értékének meg térítésére. 

2. A Képviselő-testület a 299/2013. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

75/2014. Kth. 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Nagy Szeder utca 1. szám, 2524/6 hrsz alatti 

ingatlanon álló egykori Vízmű Klub épületét a Halasi Városgazda Zrt. a Halasthermál Kft. 

számára történő használatba adással hasznosítsa.  

 

76/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Grósz Sándor egyéni vállalkozóval kerékpár-

kölcsönzési pontok területbiztosítására kötendő együttműködési megállapodást az alábbiak 

szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottságot a megállapodás mellékletének jóváhagyására. 
 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPDÁS 

amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., képviseli: 

Gyovai István polgármester) a továbbiakban : Önkormányzat, 

másrészről 

Grósz Sándor egyéni vállalkozó (Székhely: 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 42., nyt.sz.: 

21314716), a továbbiakban: Vállalkozó 

között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

Jelen megállapodás megkötésének előzményei és céljai 

 

Együttműködő felek, tudomással bírnak arról, hogy Soltvadkert Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő Vadkert Komszolg. Kft. (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. szám, mint 

üzemeltető) és a Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt. (1211 Budapest, Duna 

lejáró7.) között 2010. április 30. napján együttműködési megállapodás jött létre Soltvadkert 

városnak a „Schwinn-Csepel közösségi kerékpár programban” való részétele érdekében. E 

megállapodás értelmében a Schwinn-Csepel Zrt. térítésmentesen átadott 20 db, felnőtt 26-os 

kerékpára megállapodásban részletezett felszereltséggel, azzal, hogy a Vadkert Komszolg. 

Kft. kerékpár-kölcsönzési rendszert üzemeltet. Az együttműködési megállapodásban 

foglaltaknak mindkét fél maradéktalanul eleget tett. A kerékpár-kölcsönzési rendszer 

beindításában és működtetésében jelentős szerepe volt jelen megállapodásban együttműködő 



fél Grósz Sándornak, aki a Schwinn-Csepel Zrt-vel kötött megállapodás alapján jelenleg is 

szervizel kerékpárokat.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata kiemelt célnak tartja a kerékpár-közlekedés fejlesztését és 

támogatását, az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálást. E célok elérése 

érdekében Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatja a kerékpár-kölcsönző rendszer 

példájának kiskunhalasi elterjesztését és hozzájárul ahhoz, hogy Grósz Sándor egyéni 

vállalkozó Kiskunhalas  településen kerékpár-kölcsönző állomást alakítson ki és működtessen. 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalási és kötelezettségei 

 

 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy e megállapodás alapján 

kölcsönzési pont kialakításához helyet biztosít a Vállalkozó részére a megállapodás 1. 

számú mellékletében megjelölt helyeken, továbbiakban telephelyen. 

 Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a telephelyen évente június 1-

től augusztus 31-ig ingyenesen tárolja a kerékpárokat. Ennek érdekében elvi 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telephelyén a z Önkormányzat által jóváhagyott 

tervek alapján és kivitelben a Vállalkozó tárolót létesítsen az előzőekben írt időszakra, 

melyet a köztes időben el kell bontania. 

 A kerékpár-kölcsönző tevékenységgel kapcsolatban a telephelyeken elhelyezett 

reklámtábla után az Önkormányzat díjat nem számít fel, azonban minden más 

tevékenység reklámozása után – így a kerékpárszerviz után is – a Vállalkozó az 

Önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint díjat köteles fizetni.  

 

 Grósz Sándor egyéni vállalkozó kötelezettségei 

 Vállalkozó kötelezettséget vállal a Schwinn-Csepel Zrt-től megvásárolt 

kerékpárokkal Kiskunhalas Város területén kerékpárkölcsönző üzemeltetésére, 

határozatlan időre.  

 A telephelyen elhelyezésre kerülő kerékpártároló tervét megvalósítás előtt 

jóváhagyásra előterjeszti az Önkormányzatnál . 

 Vállalkozó köteles szezonvégtől (augusztus 31.) szezonkezdetig (június 01.) a 

telephelyről a kerékpárokat a tárolóval együtt elszállítani. 

 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy alkalomszerűen az Önkormányzat, 

vagy vendégei számára térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja a kerékpárokat évi 

50 órás időkeretben. 



 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kerékpárkölcsönző tevékenységet a 

mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával végzi.  

 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kerékpárkölcsönző 

tevékenységét bármely okból meg kívánja szüntetni, erről előzetesen tájékoztatja 

az Önkormányzatot. 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt – átolvasás és értelmezés 

után – helybenhagyólag aláírtak.  

 

77/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a lakossági járdaépítések 2014. évi támogatásának 

mértékét az éves költségvetési előirányzaton belül a következők szerint állapítja meg: 

- új betonjárda építésére                                                      3.000,- Ft/m
2 

- térkőből épített járda építésére                                          3. 500,-Ft/m
2 

A járda építése engedély alapján végezhető, melyet a járási hivataltól be kell szerezni. 

A támogatás csak az előzetes igény-bejelentés alapján, közútkezelői hozzájárulás megadása 

után biztosítható, valamint az elkészülés sorrendjében a költségvetésben biztosított keret 

erejéig vehető igénybe. 

Járdaépítési támogatás kifizetésének feltétele, hogy a kérelmezőnek az önkormányzattal 

szemben ne legyen adóhátraléka, és azt igazolja. 

A támogatási rendszerről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatni kell. 

 

78/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván 

csatlakozni az Emberi Értékekért 2005 Egyesülethez, nem kíván részt venni az Emberi 

Értékekért 2005 Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési feladataiban. 

 

79/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2013. évi adóztatásáról szóló beszámolóját. 

 

80/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a 

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. tevékenységéről szóló 2013. évi beszámolóját. 

 

81/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló február havi beszámolót.  

 

 

 

 



Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35.§-ában, 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Humánpolitikai 

Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 

(1) A rendelet célja a települési hulladék kezelésével összefüggő – közszolgáltatás útján megvalósuló 

– kötelező közszolgáltatás szabályozása a köztisztasági és a közegészségügyi rendelkezések 

betartásának biztosítása.  A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a 

tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége.   

(2) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása 

keretében Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a települési hulladék rendszeres 

összegyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról a vonatkozó rendelkezések 

betartása mellett a kötelező közszolgáltatás keretében gondoskodik. 

(3) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Kiskunhalas város közigazgatási területére 

terjed ki.  

(4) A kötelező közszolgáltatás biztosítása, annak igénybevétele Kiskunhalas város belterületére 

vonatkozik.  

(5) Külterületen személyesen köteles gondoskodni a háztartási hulladék elszállításáról az ingatlan 

tulajdonosa. A közszolgáltató a külterületi szemétszállítást a tulajdonossal kötött szerződés alapján 

végzi. 

(6) A rendelet személyi hatálya a (3) bekezdésben meghatározott területen valamennyi ingatlan 

tulajdonosára, kezelőjére vagy használójára (továbbiakban: tulajdonos) terjed ki, függetlenül attól, 

hogy a tulajdonos természetes, vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági 

társaság. 

(7) A rendelet hatálya kiterjed, az illetékes környezetvédelmi felügyelőség határozatában foglalt, 

lakossági hulladékudvarban elhelyezhető veszélyes hulladékokra is.  

 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA 
 

2.§ 

(1) A kötelező közszolgáltatások körébe tartozó tevékenységek ellátására – a hatályos jogszabályok 

alapján kötelezően kiírt pályázat eredményeként – a szerződés a (2) bekezdésben meghatározott 

közszolgáltatóval került megkötésre. 

(2) A települési hulladék gyűjtését és szállítását, a hulladékok megfelelő módon történő előkezelését, 

ártalmatlanítását, továbbá a hulladékgyűjtő pontokon elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását, 

kezelését és ártalmatlanítását, valamint a hulladékgyűjtő udvar, hulladék lerakó üzemeltetését a 

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi. 

(3) A települési hulladék, kezelését, ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

feldolgozását, a Közszolgáltató által üzemeltetett regionális hulladékkezelő telepen, annak 

üzemkezdetétől: Kiskunhalas, Szegedi út 6. és 7. km közötti, külterület 0995/12 hrsz. területen 

kell elvégezni. 

(4) Az (2) bekezdésben felsorolt közszolgáltatásokat az ingatlan tulajdonosa, illetve használója e 

rendeletben meghatározott módon köteles és jogosult igénybe venni és a díjat megfizetni. 

 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK ÉS 



 IGÉNYBEVÉTELÉNEK FŐBB SZABÁLYAI  

3.§ 

(1)A települési hulladékot, 110 literes vagy 120 literes szabványos hulladékgyűjtő edényzetben, 

közszolgáltató által többlethulladék elhelyezésére szolgáló, térítés ellenében biztosított zsákokban 

és hulladékgyűjtő tartályokban, valamint a települési hulladék elkülönítetten gyűjtött frakcióját az 

erre a célra kijelölt hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban, továbbá a hulladékkezelő 

telepen, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások betartásával szabad elhelyezni. 

(2)A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondoskodással kell eljárni, hogy a hulladék 

sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét és 

egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő.  

(3)A lakossági hulladékgyűjtés legalább heti egy alkalommal, kisvárosias lakóterületen legalább heti 

két alkalommal kötelező. 

(4) Belterületbe vonás miatt a szolgáltatás kiterjesztése esetén a rendszeres hulladékgyűjtés 

bevezetése előtt legalább 1 hónappal a közszolgáltató köteles tájékoztatni az érintetteket a 

gyűjtés módjáról, gyakoriságáról.  

(5) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés az alábbi feltételek 

teljesülése esetén jön létre: 

1. a közszolgáltatás első igénybevételével vagy 

2. ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási 

készségét bizonyítja vagy  

3. a szerződés írásba foglalásával.  

(6) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést, de a szolgáltatást 

igénybe veszi és az általa használt tárolóedény nagyságáról a közszolgáltatónak nem tesz bejelentést, 

a közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 120 

liter térfogatú tárolóedény heti ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett 

írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.  

(7) Ingatlan tulajdonosában történő változás esetén, az új tulajdonos a korábbi tulajdonossal 

egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni közszolgáltatónak. A 

változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatási 

szerződés létrejön. 

(8) A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmazni kell: 

a)  a szerződő felek megnevezését, 

b)  a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség 

vállalást, 

c) a szállítás helyét és gyakoriságát, 

d) a gyűjtőedény ürítésre való ki- és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségeket, 

e) az arra irányuló közszolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a 

mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi, 

f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés 

elmulasztásának következményeit. 

(9) Szünetel a szerződés, ha: 

a) az ingatlant nem használják és  

b) a tulajdonos időleges távollétét előzetesen a közszolgáltatónak bejelenti, valamint 

a távollét meghaladja a 1 hónapot. 

(10) A (9) bekezdésben meghatározott esetben a közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő 

edényzetet át kell adni a közszolgáltatónak. 

(11) A hulladékszállítás szüneteltetését a közszolgáltatónak írásban kell bejelenteni. A bejelentésben 

foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. A szüneteltetés ténye, csak a tárgy 

évre vonatkozik. Amennyiben az ingatlantulajdonos a szüneteltetést a következő naptári évben is 

fenn kívánja tartani, úgy ezt a tárgyévet követő január 1-je előtt legalább 10 nappal a közszolgáltató 

felé írásban be kell jelentenie. Ennek elmulasztása esetén a közszolgáltató az ingatlant lakottnak 

tekinti. 

(12) A tulajdonos a tárolóedény darabszámának változtatásával kapcsolatos igényét a szolgáltatást 

végzőnél bejelentheti.  



(13) A szolgáltatási igény bővítését azonnal, a csökkentését kérőknél 30 napon belül figyelembe kell 

vennie a közszolgáltatónak.  

(14) A háztartásokban összegyűlő, a települési hulladék hasznosítható összetevői (papír, műanyag, 

üveg), a hulladékgyűjtő pontokon (lásd.  1. melléklet), a kijelölt hulladékgyűjtő udvarban (6400 

Kiskunhalas, Ipari park 6023/10 hrsz.) helyezhetők el.   

 (15) A háztartásokban összegyűlő, valamint a rendszeres hulladékgyűjtés kapcsán szabványos gyűjtő 

edényzetben nem helyezhető el: 

        - a települési hulladék hasznosítható összetevői, 

        - nagyobb méretű tárgyak, eszközök, nagy darabos hulladék (lom),  

        - a lakosságnál keletkező 1 m
3
-t meghaladó építési, bontási hulladék,  

        - lakossági zöld hulladék,  

        - lakossági veszélyes hulladékok.  

(16) Az önkormányzat évente legalább egyszer lomtalanítási akciót rendel el és hirdet meg, melyet a 

közszolgáltató az önkormányzat által előzetesen meghirdetett időszakban és módon bonyolítja le.  

(17) A közterületen, ürítés céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben található háztartási 

hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye 

nélkül – hulladékot elhelyezni tilos. 

(18)A hulladékgyűjtő edényzetben elkülönítetten gyűjtött hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, 

valamint a konténerekbe kommunális, azokba el nem helyezhető hulladékot elhelyezni tilos. 

 

KÖZSZOLGÁLTATÓ FELADATA ÉS KÖTELESSÉGE 

 

4.§ 
 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a közszolgáltató köteles rendszeresen, a települési 

hulladékot összegyűjteni, elszállítani, annak kezeléséről, ártalmatlanításáról, valamint a 

kihelyezett hulladékgyűjtő pontokon elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításáról, kezeléséről és 

ártalmatlanításáról, a hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi szabályok megtartásával 

gondoskodni. 

(2) Az a közszolgáltatást igénybe vevő, akinek 2009. január l-jét megelőzően a használatában 1 db 

szabvány hulladékgyűjtő edényzet van, annak természetes elhasználódásáig térítésmentesen 

veheti igénybe. A természetes elhasználódást követően, annak pótlásáról, a közszolgáltatást 

igénybe vevőnek kell gondoskodnia, választása szerint a rendszerben elfogadott, szabványos 

gyűjtőedényzet beszerzéséről, vagy a közszolgáltató által felajánlott bérlet útján.    

(3) A közszolgáltató gondoskodik a konténerek beszerzéséről, tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

karbantartásáról.  

(4) A háztartási hulladék gyűjtését, szállítását úgy kell megszervezni, hogy ünnep és munkaszüneti 

napokon sem gyűlhet össze annyi hulladék, ami a tárolóedények befogadó kapacitását 

meghaladja.  

(5) A közszolgáltató külön megállapodás alapján gondoskodik a közterületi (lakótelep, közpark stb.) 

tárolóedények, (ide értve az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó hulladékgyűjtő pontokra 

kihelyezett hulladékgyűjtő edényzeteket is) tisztántartásáról. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot 

tartalmazó konténerek szabad kapacitásán felüli konténerek mellé, rendezett formában, zsákban 

elhelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékot (pet palack, papír) a közszolgáltató elszállíthatja.  

(6) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó 

jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően 

köteles ellátni. 

(7) Köteles a tevékenységéről a képviselő-testületnek évente egy alkalommal beszámolni. 

(8) Az ürítésből vagy a szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a 

területszennyeződés megszüntetéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról 

köteles gondoskodni.  

(9) A hulladék elszállítását végző jármű személyzete, a települési hulladékot csak az adott területen 

rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetből és a közszolgáltató által térítés ellenében, 

többlethulladék elhelyezését biztosító műanyag zsákból, továbbá a hulladékgyűjtő konténerekben 



elhelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) köteles elszállítani, kivéve a 

lomtalanítás, az alkalmanként szervezett zöldhulladék begyűjtési akciók esetén. 

(10) A hulladékgyűjtő edényben nem helyezhető el (veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, forró 

hamu, maró-mérgező anyag, folyékony és befagyott zsiradék, fertőző, robbanásveszélyes, 

gyúlékony anyag, kő- és épülettörmelék, jég, hó, sár, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy) olyan 

hulladék, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó személyzet egészségét, vagy 

megrongálhatja a gyűjtőberendezést és ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet.  

(11) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (10) bekezdésben 

megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, az ürítést jogosultak megtagadni. Az ürítés 

megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével 24 órán belül értesíti ingatlantulajdonost. 

Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A 

közszolgáltató abban az esetben is jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha az 

ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.  

 

A TULAJDONOS  FELADATA ÉS KÖTELESSÉGE  

 

5. § 

(1) A tulajdonos köteles a települési hulladékot az adott területen rendszeresített szabványos 

gyűjtőedényben illetve az azt meghaladó mennyiséget a közszolgáltató által biztosított 

műanyagzsákban az elszállításra való átvételig elhelyezni. 

            A szemétgyűjtő tartályokat:  

a) családi házas övezetben ingatlanon belül,  

b) zárt sorú, tömbös beépítésnél a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal által 

engedélyezett, kijelölt helyen kell tartani. 

(2) A háztartási hulladékot tartalmazó edényt és a közszolgáltató által biztosított zsákot a szállítási 

napokon az ingatlanok elé, a közterületre, az átadási helyre, kihelyezni a közszolgáltató által 

megjelölt időpontig úgy, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne 

szennyezzék és abba kárt ne tegyenek.  

(3) A családi házas övezetben az ingatlan tulajdonosa a hulladékgyűjtő edényzetek tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről gondoskodni.  

(4)Amennyiben az edények tárolása közterületen történik, az edényt használó ingatlan tulajdonosa 

(tömblakásoknál a lakóközösség megbízottja), köteles a tároló hely környékét rendben tartani.  

(5)Tilos a megtelt konténerek mellé hulladékot kiönteni, azt zsákokban vagy egyéb tároló edényekben 

elhelyezni. A konténerek kiürítéséig a tulajdonos az ilyen szemetet ingatlanán köteles tárolni a 

közegészségügyi szabályok betartása mellett.  

(6)Az ingatlan tulajdonosának, használójának télen, szükség esetén a tároló hely és az úttest között 

legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, amit a hótól meg kell tisztítania, síkosság-

mentesítésre alkalmas anyaggal felhinteni, hogy a tartályok mozgatása akadályba ne ütközzön. 

 

6.§ 

A köztisztasági szolgáltatásba bevont területeken fekvő nem lakás célú helyiségek tulajdonosai a 

lakóházak szeméttároló edényeit nem használhatják, hanem külön tároló edényt kötelesek biztosítani, 

bérelni, és a közszolgáltatásra szerződést kötni a közszolgáltatóval.  

 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJÁNAK MEGFIZETÉSE 
 

7.§ 

(1) A szolgáltatási díj megfizetésének módjáról és a számlázás rendjéről a közszolgáltató az 

igénybevevőt írásban tájékoztatja. 

(2) A szolgáltatási díjat negyedévente kell megfizetni a negyedéves szolgáltatási időszak utolsó napját 

követő hónap legkésőbb 10. napjáig. Azon ingatlantulajdonosok, akik átutalással tesznek eleget 

díjfizetési kötelezettségüknek, havonta fizetik meg a közszolgáltatási díjat. A közszolgáltatónak 

jogában áll a havi díjfizetéstől eltérni, amennyiben azt az igénybevevő kéri. 

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlan 

tulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére 



vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles. A közszolgáltató a késedelmes 

díjfizetések után – az 1959. évi IV. törvényben (továbbiakban: Ptk) és a közszolgáltatási 

szerződésben foglaltaknak megfelelően – jogosult késedelmi kamatot és kezelési költséget 

érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben. 

(4) Tulajdonosváltozás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a 

közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségnek eleget tenni. 

A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. A 

tulajdonos változás bejelentésének kötelezettsége a régi és új tulajdonos együttes kötelezettsége. 

(5) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt nem 

lakják, és egyidejűleg annak használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a használat szünetelésének 

tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltató felé – változást követő 15 napon belül - írásban 

bejelenteni. A közszolgáltatás, ezzel párhuzamosan a díjfizetés szüneteltetése a bejelentést követő 

hónap első napjától a rendelet 3.§ (9) bekezdésében foglaltak alapján lehetséges. 

(6) A nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az e miatt visszajáró arányos összeget 

beszámítással vagy visszafizetéssel kell elrendezni.  

(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos 

kötelezettségeit nem teljesíti, illetve ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás 

vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását 

követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül 

továbbá az is, amikor a közszolgáltató a tárolóedényt rendszeresített járművével önhibáján kívül 

nem tudja megközelíteni.  

(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók 

módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a 

közszolgáltatási díjat, a Ptk. 301- §-a szerinti késedelmi kamatot, valamint a felszólítás, külön eljárás 

kezelési költségét.  

(9) Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a 

vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen, úgy a díjhátralék, a késedelmi kamat és 

a felmerült költségek megfizetését a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosától, illetve 

vagyonkezelőjétől követelheti. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége 

egyetemleges.  

 

A RENDELET VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENÔRZÉSE  

8.§ 

Jelen rendeletben  

(2) A települési hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kiskunhalasi, Jánoshalmi, 

Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai Kistérségi Népegészségügyi Intézete végzi, valamint a 

szabálytalanságok megszüntetését elrendeli, 

(3) a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek betartását a jegyző a közterület-felügyelet 

útján ellenőrzi. 

(4) Az e rendelet szerinti kötelező közszolgáltatás végzésével megbízott közszolgáltatók kötelesek a 

jegyző felé jelezni, ha tevékenységük végzése során e rendelet szabályainak megsértését tapasztalják. 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS, SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

9.§ 

(1) A Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz feltétlenül szükséges adatok 

feltüntetésével az ingatlantulajdonosokról, a közszolgáltatással összefüggésben jogosult kezelni az 

ingatlantulajdonosok személyes adatait. 

(2) A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlantulajdonos alábbi adatait: 

a) családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

b) születési helye, 

c) születési ideje, 

d) anyja születési családi és utóneve, 

e) a közszolgáltatással érintett ingatlan címe. 



(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az 

ingatlantulajdonosok adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok szolgáltatása során a 

Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

(4) A Közszolgáltató a tulajdonosok adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak 

megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését 

követően a Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

10. § 
 

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez 

 

Kiskunhalas város közigazgatási területén található hulladékgyűjtő pontok helye: 

1. Esze Tamás lakótelep 3. számú épület északi oldala 

2. Széchenyi utcai üzletház (volt Panyova) „Szilágyi-Bútor” üzlet bejáratával szemben 

3. Eperd utca Vadkerti utca felőli vége 

4. Szent Gál utca 11-13. sz. ingatlannal szemben 

5. Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Fazekas 

Mihály utcai oldalánál 

6. A városkert utcai bolttól É-K-i irányban 

7. Kárpát utca 17. számú ingatlannal szemben, a temető mögött 

8. Kölcsey utca Vörösmarty utca sarka 

9. A Városi Sportpálya előtt, a Szilády Á. utca és a Kazinczy utca metszéspontjában 

10. Bajza utca Széchenyi u. és Kisfaludy u. közötti szakaszán 

11. Kuruc vitézek terén, az óvoda bejáratától jobbra, a panelházak átjárójánál 

12. Kuruc vitézek terén, a „hamburger” üzlettel szembeni aszfalt burkolatú területen 

13. Rákóczi téren a Vas utca Déli oldalán a telefonfülke melletti területen 

14. Széchenyi utca-Vasút utca kereszteződésénél, a „Profi Áruház” bejárata melletti 

közterületen. 

15. Kolmann utca 12. számú ingatlan melletti közterületen 

16. Hősök ligetének Kossuth utcai végén található parkoló melletti, útszegéllyel (ívesen) 

lehatárolt területen 

17. A Kossuth utca és az Állomás utca találkozásánál, a Kossuth utcai járda és útburkolat 

közötti területen 

18. Bem utcai tízemeletes épületnél 

19. Szabadkai út és az Átlós út metszéspontjában, a Sütőüzem épületénél  

20. Bethlen Gábor téri Spar Áruház mögött 

21. Kertváros, Gyárfás utca, Margaréta utca által határolt terület 

22. Dob utca és Dr. Nagy Mór utca metszéspontjánál 

23. Szövetség tér (Könyvtár) északi oldalán (Dr. Nagy Mór u. melletti terület) 

24. Május 1. téren, a piac kerékpár tárolójánál 

25. Gábor Áron utcán (Kazal-Füzes-Gábor Áron utcákkal határolt közterület) 

26. Mártírok útja, Kiffer utca sarok A Kiffer utca Nyugati oldalán, a kerítés és 



villanyoszlop vonala. 

27. A Kertvárosi ABC Nyugati oldalán 

28. A Monszpart L. utca Kórház felőli oldalán 

29. Szabadkai úti COOP boltnál 

30. Petőfi utca és Szép utca sarkánál 

31. Tó utca Bornemissza utca által határolt terület 

32. TESCO-nál 
 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság, a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:  

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 

1. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Kiskunhalas 

város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak a vízgazdálkodásról szóló törvény 

szerinti tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére terjed ki. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás az alábbi 

tevékenységekre terjed ki: 

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 

tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző 

Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az 

ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,  

b) az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

(a továbbiakban: Önkormányzat) által kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére. 

2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

2. § 

(1) Kiskunhalas város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 

kötelezett a Képviselő-testület által kiírt pályázat nyertese (továbbiakban: Közszolgáltató).  



(2) A Kiskunhalas város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvizeket Kiskunhalas város szennyvíztisztító telepén 

(Kiskunhalas, Félegyházi út) alatt kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni és 

ártalmatlanítani. 

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje 

3. § 

 (1) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata: 

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,  

b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval 

közszolgáltatási szerződés megkötése. 

 

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a 

Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő 

rendszeres elszállítására terjed ki. 

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a 

közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei 

4. § 

(1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás 

esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató a fogyasztók számára 

könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert köteles működtetni.  

(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban 

köteles a közszolgáltatást nyújtani.  

(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az 

ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt – a (2) bekezdésben rögzített módon 

értesíteni köteles. 

5. § 

 (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes 

tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi 

csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási 

szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági 

előírások szerint gyűjteni, valamint átadni. 

(2) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosainak jogai és 

kötelezettségei megegyeznek az ingatlantulajdonosok jogaival és kötelezettségeivel. 



(3)Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a jelen 

rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe 

venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 

gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó 

közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 

növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 

számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.  

(6)Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége 

alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik, és 

ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.  

5. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

6. § 

 (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a 

Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.  

(2) A szerződésben meg kell jelölni: 

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,  

b) a teljesítés helyét, 

c) a felek jogait és kötelezettségeit. 

 

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:  

a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, 

b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,  

c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, 

d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és 

elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének 

módja és feltételei 

7. § 

(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana 

területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.  

(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű 

szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes 

anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 

begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a 

szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.  



(3) A Közszolgáltató mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 

legfeljebb 48 órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az 

ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.  

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, 

ártalmatlanítása csakis jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető, vagy 

korlátozható.  

(5)Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett 

megtagadhatja annak elszállítását. 

(6) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) 

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az Önkormányzat által kijelölt átadási 

helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok 

szerint nem helyezhető el.  

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával 

kapcsolatos rendelkezések 

8. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak az Önkormányzat által kijelölt 

átadási helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.  

(2) A háztartási szennyvíz ártalmatlanításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.  

(3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével 

összefüggő nyilvántartást oly módon köteles vezetni, hogy az átadási helyen ténylegesen 

elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és 

származási helye pontosan megállapítható legyen.  

8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

9. § 

 (1) A Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz feltétlenül szükséges 

adatok feltüntetésével az ingatlantulajdonosokról, a közszolgáltatással összefüggésben 

jogosult kezelni az ingatlantulajdonosok személyes adatait. 

(2) A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlantulajdonos alábbi adatait: 

a) családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

b) születési helye, 

c) születési ideje, 

d) anyja születési családi és utóneve, 

e) a közszolgáltatással érintett ingatlan címe. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat 

elsődlegesen az ingatlantulajdonosok adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes 

adatok szolgáltatása során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az 



információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles 

eljárni. 

(4) A Közszolgáltató a tulajdonosok adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak 

megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony 

megszűnését követően a Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti. 

9. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

10. § 

 (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos kezelési közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős – alapdíj és ürítési díj – 

közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete 

tartalmazza.  

(2) A Közszolgáltató papír alapú, vagy informatikai rendszerbe illeszthető, hordozható kézi 

számítógép által előállított számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő 

közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a 

Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a 

számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.  

(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével 

kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.  

(4) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó 

hatálya nincsen.  

(5) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy 

megbízottja válaszolni köteles. 

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 

Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(7) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli 

kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe 

beszámítja.  

10. Záró rendelkezések 

11. § 

(1)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a települési szilárd és folyékony hulladékkal  összefüggő kötelező 

közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) önkormányzati rendelet, valamint az 

azt módosító 23/2004.(IV.29.), 31/2004.(VI.30.), 46/2004.(XII.1.), 59/2004.(XII.22.), 

2/2005.(III.02.), 53/2005.(XI.30.), 44/2006.(XII.20.), 3/2007.(I.31.), 6/2007.(III.07.),2 

5/2007.(X.03.), 33/2007.(XII.5.), 22/2008.(IX.3.), 40/2008.(XII.17.), 21/2009.(X.28.), 



31/2009.(XII.02.), 32/2009.(XII.23), 24/2010.(XII.15.), 8/2011.(III.02.), 36/2011.(XI.12.), 

21/2012.(V.30.), 33/2012.(IX.28.), 3/2013. (II.01), 16/2013. (VII.25.) önkormányzati 

rendeletek. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

1.  melléklet a 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez 

1.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás ürítési díja Kiskunhalas város területén: 

 

Ürítési díj normál 

állapotú szennyvíz 

esetén 

lakossági bebocsájtótól 1400 Ft/ m
3
 

intézményi bebocsátótól 1720 Ft/ m
3
 

gazdálkodó szervezet bebocsátótól 2190 Ft/ m
3
 

Ürítési díj nehezen 

kezelhető szennyvíz 

esetén 

lakossági bebocsájtótól 2300 Ft/ m
3
 

intézményi bebocsátótól 2990 Ft/ m
3
 

gazdálkodó szervezet bebocsátótól 4390 Ft/ m
3
 

Alapdíj normál állapotú 

szennyvíz esetén 

lakossági bebocsájtótól 319 Ft/alkalom 

intézményi bebocsátótól 354 Ft/alkalom 

gazdálkodó szervezet bebocsátótól 354 Ft/alkalom 

Alapdíj nehezen 

kezelhető szennyvíz 

esetén 

lakossági bebocsájtótól 390 Ft/alkalom 

intézményi bebocsátótól 433 Ft/alkalom 

gazdálkodó szervezet bebocsátótól 433 Ft/alkalom 

 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § -ban foglaltak, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint meghatározott feladatkörében 

eljárva, a könyvvizsgáló, az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület 

Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 



 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

Főösszegén belül – rendelet-tervezet 1. számú melléklete szerint -: 8 233 128 eFt-ban 

ezen belül  

Költségvetési kiadások:  7 374 764 eFt-ban 

Költségvetési bevételek: 

Költségvetési egyenleg- többlet -: 

8 172 508 eFt-ban 

797 744 eFt-ban 

 - működési célú – többlet-: 530 532 eFt-ban 

- felhalmozási célú – többlet-: 267 212 eFt-ban 

Finanszírozási célú kiadás: 858 364 eFt-ban 

Költségvetés összesített hiánya: 60 620 eFt-ban 

Hiány finanszírozás:  

Belső forrásból – pénzmaradvány igénybevétel -: 60 620 eFt-ban 

Külső forrásból – hitelfelvétel -: 0 eFt-ban 

 állapítja meg.  

 

(2)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése hatályát veszti.   

 

2.§ 

A R. 1., 1/a., 1/b., 2., 3., 3/a., 4., 4/a., 5., 6., számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/a., 

1/b., 2., 3., 3/a., 4., 4/a., 5., 6. számú mellékletei lépnek. 

 

 

 

3.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 12 órakor lép hatályba, és hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) E rendelet rendelkezéseit 2013. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 


