
A képviselő-testület 2014. április 3-i zárt ülésén hozott döntések: 

 

92/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunhalas Városért” kitüntetést 

adományoz: 

Novotny Attila úszóedzőnek a kiskunhalasi úszósport területén végzett kiemelkedő és 

példamutató munkája elismeréséül. 

Kardos Zsuzsanna csipkevarrónak a kiskunhalasi csipkevarrás területén végzett kiemelkedő 

és példamutató munkája elismeréséül. 

 

93/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „ Kiskunhalas Város Közneveléséért” 

díjat adományoz: 

Tóbiás Zoltánné pedagógusnak a köznevelés területén végzett kiemelkedő és példamutató 

munkája elismeréséül. 

Kovács Andrea szolfézstanárnak a köznevelés területén végzett kiemelkedő és példamutató 

munkája elismeréséül. 

 

94/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „ Kiskunhalas Város 

Egészségügyéért” díjat adományoz: 

Dr. Búsné dr. Herczeg Katalin háziorvosnak az orvoslás területén végzett kiemelkedő és 

példamutató munkája elismeréséül. 

Bakáné Csontos Edit osztályvezető főnővérnek a betegápolás területén végzett kiemelkedő és 

példamutató munkája elismeréséül. 

Dr. Bánfi József főorvosnak az orvoslás területén végzett kiemelkedő és példamutató munkája 

elismeréséül. 

 

95/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „ Kiskunhalas Város Szociális 

ellátásáért” díjat adományoz: 

Csillik Istvánné gondozónak a szociális ellátás területén végzett kiemelkedő és példamutató 

munkája elismeréséül. 

Győrösi Ibolya ápolónak a szociális ellátás területén végzett kiemelkedő és példamutató 

munkája elismeréséül. 

Tűzkő Istvánné szociális gondozónak, ápolónak a szociális ellátás területén végzett 

kiemelkedő és példamutató munkája elismeréséül. 

 

96/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „ Kiskunhalas Város 

Közművelődéséért” díjat adományoz: 

Czagányné Pásztor Anikó pedagógusnak a közművelődés területén végzett kiemelkedő és 

példamutató munkája elismeréséül. 

 

97/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „ Kiskunhalas Város 

Közszolgálatáért” díjat adományoz: 

Ignácz Erika szervezési ügyintézőnek a közigazgatás területén végzett kiemelkedő és 

példamutató munkája elismeréséül. 

 



 

98/2014. Kth. 

Pályázat önkormányzati véleményezése 

 

99/2014. Kth. 

Hurtony Józsefné fellebbezése 

 

100/2014. Kth. 

Kolompár István fellebbezése 

 

101/2014. Kth. 

Sárvári Erzsébet fellebbezése 

 

 

A képviselő-testület 2014. április 3-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

102/2014. Kth. 

Munkaterv módosítása és napirend elfogadása 

 

103/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata az emberi erőforrások miniszterének 20/2014(III.20.) 

rendeletében foglaltak szerint, 54 napon keresztül, 440 fő rászorult gyermek nyári 

gyermekétkeztetésének megszervezését - 2014. május 07. napjáig benyújtandó pályázat 

beadásával - vállalja.  

2. Nyertes pályázat esetén, a 20/2014 EEMI rendeletben foglaltak szerint, Kiskunhalas 

Város  Önkormányzata biztosítja a nyári gyermekétkeztetést, melynek költsége – 440 fő 

étkeztetése és teljes összegű támogatás esetén – 10.454.400 Ft. /vissza nem térítendő 

támogatás. /  

(Elszámolás határideje: 2014. szeptember 24.)  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert  

a pályázat benyújtására, valamint a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

104/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot kíván beadni, Közép-és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű, az I. 

világháború hősi halottainak emlékműve (Hősök szobra) szoborcsoport felújítására A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a pályázat előkészítésére és beadására. 

A Képviselő-testület a pályázat előkészítését beadását, valamint az önrészt 350.000 Ft-tal 

támogatja a költségvetésből. 

 

105/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja módosítani az OTP 

Bank Nyrt.-vel kötött Ö320020140001 szerződés számú „Önkormányzati folyószámla-hitel 

szerződés” hitelösszegét. 

 

106/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a 2014. évi ellenőrzési 

munkaterv kiegészítését. Nem támogatja, hogy az ellenőrzés terjedjen ki az önkormányzati 



alapítású, illetve tulajdonú alapítványokra és gazdasági társaságokra is a költségvetési 

szervekre vonatkozó belső ellenőrzési szabályok szerint. 

107/2014. Kth. 

Sürgősségi indítvány (Halasi Csipke Közalapítvány) 

 

108/2014. Kth. 

I. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának tulajdonában lévő kisértékű és nagyértékű eszközeinek 

selejtezési kérelme alapján, az 1.a-1.f.2 számú mellékletekben szereplő tárgyi eszközök 

hulladék anyagként történő selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését.  

A Képviselő-testület az I. pont mellékletében szereplő, leselejtezésre kerülő 3 db 

elektromos kerékpárt további hasznosítás céljából a Halasi Városgazda Zrt. részére 

adja át.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Martonosi Pál Városi Könyvtár 

használatában lévő kisértékű és nagyértékű eszközeinek selejtezési kérelme alapján, a 

2.a-2.b számú mellékletekben szereplő tárgyi eszközök hulladék anyagként történő 

selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

III.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Thorma János Múzeum használatában 

lévő kisértékű és nagyértékű eszközeinek selejtezési kérelme alapján, a 3. számú 

mellékletben szereplő eszközök selejtezési kérelme alapján, a 2. számú mellékletben 

szereplő tárgyi eszközök hulladék anyagként történő selejtezését és nyilvántartásból 

való kivezetését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

IV.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Szent József Katolikus Általános Iskola 

és Óvoda, Lomb utcai Óvodája használatában lévő kisértékű és nagyértékű 

eszközeinek selejtezési kérelme alapján – a selejtezett eszközök visszapótlási 

kötelezettségét figyelembe véve – a 4.a-4.b számú mellékletben szereplő tárgyi 

eszközök hulladék anyagként történő selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

V. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Városgazda Zrt. használatában lévő 

kisértékű és nagyértékű eszközeinek selejtezési kérelme alapján, az 5. számú 

mellékletben szereplő tárgyi eszközök hulladék anyagként történő selejtezését és 

nyilvántartásból való kivezetését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

VI.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, 

Szociális Szolgáltató Központ használatában lévő kisértékű és nagyértékű eszközeinek 

selejtezési kérelme alapján, a 6.a-6.b számú mellékletben szereplő tárgyi eszközök 

hulladék anyagként történő selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését azzal, hogy 



arra jogosult szakértő véleményét szerezzék be. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

 

109/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2014. évi 

üzleti tervét  2.282 eFt 2014. évre tervezett mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

110/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Kft. 2014. évi üzleti tervét  

1.262. eFt  2014. évre tervezett mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

2. A Képviselő-testület a 2014. évi üzleti terv alapján megállapítja, hogy a gazdasági társaság 

2014. évi működéséhez tulajdonosi támogatást és kölcsönt nem ad. 

3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2014. évi üzleti terv a Halas-T Kft.-nek 2013. 

évben nyújtott összesen 93. 000 eFt önkormányzati tagi kölcsön visszafizetését nem 

tartalmazza, ugyanakkor az Önkormányzat a követeléséről nem mond le. 

 

111/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az távhőszolgáltatás 

önkormányzati feladatával megbízott Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 

következő értelmű jognyilatkozatot megtegye: 

A Kiskunhalas településen távhőszolgáltatást nyújtó Halasi Városgazda Beruházó, 

Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. nevében nyilatkozom, hogy a társaság szándéka az EGT 

finanszírozási mechanizmus keretében „Geotermikus alapú távhő termelő rendszerek 

létesítése – már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása” elnevezésű pályázat 

kapcsán megvalósuló fejlesztés nyomán előálló geotermális energiát megvásárolni. Ennek 

kereteit szolgáltatási szerződés fogja meghatározni, a megfelelő paraméterek rendelkezésre 

állása esetén. 

 

112/2014. Kth. 

A Képviselő-testület a külterületen élők életminőségét javító programterv 2014. évi operatív 

tervének feladatait, és költségét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

a.) GPS-es útbaigazító program és eszközök vásárlása    400.000 Ft 

Határidő: 2014.05.30. 

Felelős: Gyovai István polgármester 

b.) Téglagyári út, Keceli úttól Kisteleki útig (Baky kastélyig)   800.000 Ft 

1,0 km hosszúságú útszakasz engedélyezési terve és az engedélyezési eljárás  

költsége 

Határidő: 2014.07.31. 

Felelős: Gyovai István polgármester 

c.) Útkorona szélességének kitűzése I. II. ütemben megvalósításra kerülő utaknál

 500.000 Ft 

Határidő: 2014.09. 15. 

Felelős: Gyovai István polgármester 

d.) Útjelző táblák elkészítése, és kihelyezése a gyűjtő utak mentén  

 300.000 Ft 

Határidő: 2014.05.31. 

Felelős: Gyovai István polgármester 



e.) Városgazda Zrt. részére traktor + eszközök vásárlása a külterületi utak  

 7.000.000 Ft 

karbantartására 

Határidő: 2014.04.30. 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

113/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata mint fenntartó, illetve mint a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás tagja az üzemeltetésükben lévő összes gépjárműre vonatkozóan az előzetes ajánlat 

szerint felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére 1 éves, az eszköz 

megvásárlásával kalkulált konstrukció alapján a Mobile LBS Kft-vel. 

 

114/2014. 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 2014. február 27-én 52/2014. Kth. sz. határozatát  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 „Kormányzati funkció” felsorolásból törlésre kerül: 

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. április 3-tól törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete    

114/2014. sz. határozatával hagyta jóvá. 

Kiskunhalas, 2014. április 3. 

 

 

115/2014. 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 

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. április 3-án törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

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

kelt Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 50/2013. Kth. számú 

határozattal  elfogadott, Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

7/2013. (II.19.) számú határozattal elfogadott, valamint Pirtó Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete által 12/2013. (II.18.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű 

alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete    115/2014. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

Az alapító okiratot Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    ….. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

Az alapító okiratot Pirtó Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete    ….. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. április 3. 

 

116/2014. Kth. 

A KIGSZ-hez tartozó oktatási intézmények névváltozása (módosító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

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 2014. február 27-én 50/2014.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 egészíti ki: 

 

Az alapító okiratban a 17. Telephelyei neve, címe helyrajzi száma a d.), f.) ,g. ), h.), k.) 

pontokban az alábbiak szerint változik: 

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

Bibó István Gimnázium 

f.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23. hrsz.: 2884/1, Kiskunhalasi Kertvárosi 

Általános Iskola 

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

Általános Iskola 

h.) Oktatási ingatlan 6400 Kiskunhalas Fazekas Mihály u. 1. hrsz.:630/1, Kiskunhalasi 

Fazekas Mihály Általános Iskola 

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

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. április 3-tól a törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete          

116/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. április 3. 

 

 

117/2014. Kth. 

A KIGSZ-hez tartozó oktatási intézmények névváltozása (alapító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

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, Kiskunhalasi 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, Kiskunhalasi Kertvárosi 

Általános Iskola 

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

Általános Iskola 

h.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Mihály u. 1. hrsz.: 630/1, Kiskunhalasi Fazekas 

Mihály 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  

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

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. április 3-án 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  117/2014. Kth. 

számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. április 3. 

 

 

118/2014. Kth. 

A Napsugár és a Bóbita óvodák rövidített nevének változása (Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

módosító okirata) 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata 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 

2014. február 27-én 54/2014.Kth. sz. határozatát 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 egészíti ki: 

 

Az alapító okiratban 2. pont az alábbira változik: 

Rövid neve: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. április 3-tól a törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete          

118/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. április 3. 

 

119/2014. Kth. 

A Napsugár és a Bóbita óvodák rövidített nevének változása (Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

alapító okirata) 

 

H a t á r o z a t  

 

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: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

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

4. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben, foglaltak szerinti tevékenység. 

5. Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés 

6. Működési területe: Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény  

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

Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 

területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet 

szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más 

településről is fogadhat gyerekeket. 

7. Törzskönyvi száma: 541587 

8. Típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény  

9. OM azonosítója: 027560 

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

11. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

12. Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

13. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

14. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

15. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

16. Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

17. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

18. 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. április 3-án 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 119/2014. Kth  .sz. 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. április 3. 

 

 

120/2014. Kth. 

A Napsugár és a Bóbita óvodák rövidített nevének változása (Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

módosító okirata) 

 

H a t á r o z a t  

 

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 2014. 

február 27-én 56/2013.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 egészíti ki: 

 

Az alapító okiratban 2. pont az alábbira változik: 

Rövid neve: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

 

ZÁRADÉK 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. április 3-tól a törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

120/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. április 3. 

 

121/2014. Kth. 

A Napsugár és a Bóbita óvodák rövidített nevének változása (Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

alapító okirata) 

 

H a t á r o z a t  

 

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: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

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

4. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben foglaltak szerinti tevékenység   

5. Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés 

6. Működési területe: Az intézmény az óvodai nevelés feladatának 

ellátásakor a nemzeti köznevelésről szóló törvény 49.§ 

(3) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. 

Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 

területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet 

szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más 

településről is fogadhat gyermekeket.  

7. Törzskönyvi száma: 541565 

8. Típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény  

9. OM azonosítója: 202318 

10. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 

11. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

12. Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

13. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

14. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

15. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

16. Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

17. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

18.  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, 

m) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat 2014. április 3-án 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 121/2014. Kth. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

122/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési 

tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 

 



 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

2014. évi közbeszerzési terve 

 

 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége
1
 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e vagy sor került-

e az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére
2
? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés
3
 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés megkötésének várható 

időpontja  

 I. Árubeszerzés         

      

      

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

KEOP-5.5.0/A-12-

2013-0014, Bibó 

István Gimnázium 

épületenergetikai 

racionalizálása 

 

nemzeti 122/A § 2014. április 2014. május - június nem 

                                                 
1 

Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi 

tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2
 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 

3
 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 



KEOP-4.10.0/C-

12-2013-0047, 

Napenergia 

hasznosítása 

villamos energia 

előállítására földre 

telepített 

napelemes 

rendszerrel  

 

nemzeti 

 

 

 

 

nyílt 
2014. március 2014. május 

 

nem 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 
  

 
    

 
  

      

      

       

IV. Építési 

koncesszió 
    

 
 

       

       

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
    

 
 

       

       



123/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási 

szándékát a Homokhátság Vízpótlásáért Egyesülethez és felhatalmazza Gyovai István 

Polgármestert, hogy a belépéshez szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

124/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván 

venni az Kiskunok Vidékéért Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakra 

vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 

elkészítésében, valamint a HFS területi tervezés előzetes elismerésében. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ehhez szükséges 

nyilatkozatokat megtegye és az egyéb dokumentumokat aláírja. 

 

125/2014. Kth. 

A Képviselő-testület támogatja, ezen felül a tulajdonában álló műtárgy esetében 

tulajdonosként hozzájárul, hogy a kiskunhalasi járás és az észak-bácskai körzet kulturális 

értékeinek felmérését és bemutatását célzó projekt keretében megvalósult kulturális út az 

alábbi elemekkel egészüljön ki, azokon információs tábla kerüljön elhelyezésre. 

 

 Nagy Szeder István mellszobra  Hősök tere 

 Ref. kollégium konviktusa   Thúry József u. 8. 

 

126/2014. Kth. 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 40862 hrsz alatti ingatlant Torma 

Györgyné, Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40933. alatti lakos részére. Az ingatlanszerzéssel 

kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Az ingatlan értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi, 

Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 

amennyiben vevő tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba valamint 

jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

127/2014. Kth. 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 42466 hrsz alatti ingatlant Fejes 

Tibor, Kiskunhalas, Alkotmány u. 45. alatti lakos részére. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos 

költségek a vevőt terhelik. 

Az ingatlan értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi, 

Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 

amennyiben vevő tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba valamint 

jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

128/2014. Kth. 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 42307 hrsz alatti ingatlant Bondor 

Zoltánné, Pirtó, Petőfi u. 27. alatti lakos részére. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek 

a vevőt terhelik. 



Az ingatlan értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi, 

Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 

amennyiben vevő tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba valamint 

jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

129/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a Kiskunhalasi Ipari Parkban 

a 6023/6 hrsz alatti ingatlan 2023/2523 tulajdoni hányadát a Pannon Pur Kft. (6400 

Kiskunhalas, Vállalkozók útja 3.) részére. A Képviselő-testület kezdeményezi a felszámolás 

alatt lévő Kun-Kész Kft. tulajdonában lévő 500 m
2
 területrész visszaszerzését a felszámolótól. 

 

130/2014. Kth. 

1. A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást ad a Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. 

(Budapest, Szent István krt. 18. III/4.) részére, hogy a Reál-Energo Nova Kft. (Budapest, 

Székely Bertalan u. 10.) tervező által 2014. februárban készített tervdokumentáció alapján a 

Kiskunhalas Kuruc vitézek téri fűtőmű és a termelő, valamint visszasajtoló kút között a 

6098/1, 6098/2, 6091, 748, 4738, 4743 és 4737/2, 6452, 6453, 0813/50811/61, 0811/59 hrsz-ú 

ingatlanokat a tervdokumentáció területkimutatása szerinti mértékben érintő geotermikus 

távhővezetéket építsen, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a területeket érintően a 

vezetékszolgalmi jog alapítását célzó megállapodást aláírja. 

2. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Halas-T Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kiskunhalasi 

Geotermikus Projekt Kft. (Budapest, Szent István krt. 18. III/4.) megbízásából, a Reál-Energo 

Nova Kft. (Budapest, Székely Bertalan u. 10.) tervező által 2014. februárban készített 

tervdokumentáció alapján építendő kitermelő és visszasajtoló vezeték megvalósításához a 

4735/6 hrsz alatti hőközpontot érintően tulajdonosi hozzájárulást adjon, a területet érintően a 

vezetékszolgalmi jog alapítását célzó megállapodást aláírja. 

(A megállapodást terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu 

honlapon.) 

 

131/2014. Kth. 

1. A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást ad a Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. 

(Budapest, Szent István krt. 18. III/4.) részére, hogy a Reál-Energo Nova Kft. (Budapest, 

Székely Bertalan u. 10.) tervező által 2014. februárban készített tervdokumentáció alapján a 

Kiskunhalas II. hőközpont és a Semmelweis Halasi Kórház között a 222/18, 4676, 4675, 

4745/4, 4823, 4802/2, 4674, 4671, 4672, 3, 2, 2246, 2247, 2251, 2252, 2263, 2264/4 hrsz-ú 

ingatlanokat a tervdokumentáció területkimutatása szerinti mértékben érintő primer köri 

távhővezetéket építsen, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a területeket érintően a 

vezetékszolgalmi jog alapítását célzó megállapodást aláírja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Halas-T Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kiskunhalasi 

Geotermikus Projekt Kft. (Budapest, Szent István krt. 18. III/4.) megbízásából, a Reál-Energo 

Nova Kft. (Budapest, Székely Bertalan u. 10.) tervező által 2014. februárban készített 

tervdokumentáció alapján a Kiskunhalas II. hőközpont és a Semmelweis Halasi Kórház között 

építendő primer köri távhővezeték megvalósításához a 222/2 hrsz alatti ingatlant érintően 

tulajdonosi hozzájárulást adjon, a területet érintően a vezetékszolgalmi jog alapítását célzó 

megállapodást aláírja. 

(A megállapodást terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu 

honlapon.) 

 

http://www.kiskunhalas.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/


132/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló március havi beszámolót.  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014. (IV.4.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Képviselő-testület Ügyrendi és 

Humánpolitikai Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(III. 01.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban: R.) 39.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„  Ha a Képviselő-testület a választ nem fogadja el, az interpellációt, az illetékes bizottságnak, 

adja ki kivizsgálásra. Amennyiben a bizottság javaslata képviselő-testületi döntést igényel, a 

polgármester a bizottsági ülés követő Képviselő-testületi ülésen  azt előterjeszti.” 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését  követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2014. április 3. 

 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014. (IV.4.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 

18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 16.§ (1) bekezdésének a) pontjában, a 

18.§ (2) bekezdésében, a 20/C (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában 

és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 



1.§ 

 

 (1) Kiskunhalas  Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a gyermekek védelméről 

szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: rendelet)  3.§ (2) 

bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályához” szövegrész helyébe a 

„Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjához” szövegrész lép. 

 

(2) A rendelet 4.§ (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályához” 

szövegrész helyébe a „Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai 

Csoportjához” szövegrész lép. 

 

(3) A rendelet 7.§.-ában a „Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztálya” szövegrész helyébe a 

„Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportja” szövegrész lép. 

 

2.§ 

 

 A rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép: 

 

 „(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását bölcsőde 

fenntartásával biztosítja.”  

3.§ 

 

A rendelet 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „Az önkormányzat a bölcsődei ellátást önálló ellátásként Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéjében (Kiskunhalas, Május 1.tér 3/A.sz) 66 engedélyezett 

férőhellyel biztosítja”  

 

4.§ 

(1)A rendelet 1. melléklet 2) pontja helyébe e rendelet 1. melléklete  lép. 

(2) A rendelet 1. melléklet 3) pontja helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

5.§ 

 

(1) A rendelet 2. mellékletének címe, a „Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában 

működő Bölcsődék Érdek-képviseleti Fórumának Működési Szabályzatáról” szövegrész 

helyébe a „Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsőde Érdek-

képviseleti Fórumának Működési Szabályzatáról” szöveg lép. 

 

(2) A rendelet 2. mellékletének címe alatti szövegrész  

„A Gyermekvédelmi Törvény 35-36 §-a alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata a 

fenntartásában működő 



-Városi Bölcsőde (Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A.) 

-Napsugár Óvodák és Bölcsőde Bölcsődei tagintézménye (Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.) 

-Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat Bölcsődei tagintézményei 

(Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17. és Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.) 

intézményekhez tartozó bölcsődékben megalakított Érdek-képviseleti Fórum (a 

továbbiakban: Fórum) működéséről az alábbi szabályzatot alkotja.” helyébe a 

„A Gyermekvédelmi Törvény 35-36 §-a alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata a 

fenntartásában működő Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéjében megalakított 

Érdek-képviseleti Fórum (a továbbiakban: Fórum) működéséről az alábbi szabályzatot 

alkotja.” szöveg lép. 

 

6.§ 

Hatályát veszti a rendelet 2.§ (1) ac) pontja. 

 

7.§ 

 

E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

 

2014. április 3. 

 

 

 

 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



1. melléklet a 8/2014.(IV.4.) önkormányzati  rendelethez 

 

Ellátási forma megnevezése 

Fizetendő mérsékelt 

intézményi térítési 

díj 

(Ft/fő/nap) 

Fizetendő 

mérsékelt 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Számított 

intézményi 

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Önköltség      

2014. év 

Családok átmeneti otthona I.  (8790191) 
Felnőtt: 230 

Gyermek: 120 

6 900 

3 600 
523 15 679 

79 244 Ft/fő/hó 

2 641 Ft/fő/nap 

Családok átmeneti otthona II (8790192) 
Felnőtt: 230 

Gyermek: 120 

6 900 

3 600 
781 23 421 

86 986 Ft/fő/hó 

2 900 Ft/fő/nap 



2. melléklet a 8/2014.(IV.4.) önkormányzati  rendelethez 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődében a gyermek gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj: 
 

 

 

 

Bölcsőde megnevezése Fizetendő intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Fizetendő intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Számított intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Önköltség 2014. év 

(Év/gyermek) 

Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 

Bölcsődéje, 

Kiskunhalas, Május 1. 

tér 3/A. sz. 

0 0 12001  574 742779 

 

 


