
A képviselő-testület 2014. szeptember 25-i zárt ülésén hozott döntések: 

 

252/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen előterjesztés 

melléklete alapján a „Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett 

menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” c. pályázat pályázati kiírását, 

illetve felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati eljáráshoz szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

253/2014. Kth. 

Horváth Sára fellebbezése 

 

 

 

A képviselő-testület 2014. szeptember 25-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

254/2014. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

255/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. 

évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót. 

256/2014. Kth. 

1. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nagyértékű eszközeinek 

selejtezése kapcsán 1/a. számú mellékletben értékesítésre megjelölt 35 db számítógép 

értékesítését (kivéve: E/11118; E/11136; E/11147; E/11148; E/11713; E/11710; 

E/12140 azonosító számú eszközök), 7 db  számítógép (E/11118; E/11136; E/11147; 

E/11148; E/11713; E/11710; E/12140 azonosító számú eszközök) tartalékba 

helyezését, az 1/b mellékletben felsorolt  további nagyértékű tárgyi eszközök  hulladék 

anyagként történő selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését. 

 

 2.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 

értékesítésre megjelölt eszközökből a Pentium Dual Core vagy azzal egy 

teljesítménykategóriába eső processzorral rendelkező számítógépek esetében nettó 

5000 Ft + áfa, a Pentium 4 vagy azzal egy teljesítménykategóriába eső processzorral 

rendelkező számítógépek esetében nettó 3000 Ft + áfa eladási árat határoz meg. 

 A Képviselő-testület az értékesítés során jelen döntés meghozatalától számított 30 

napig a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Kiskunhalasi Kirendeltsége és 

Kiskunhalas Város Önkormányzata jelenleg állományban lévő alkalmazottainak 

elővásárlási jogot biztosít, azzal a kikötéssel, hogy ezen idő alatt egy alkalmazott csak 

egy eszközre adhat be vásárlási igényt. 

 Az igények elbírálása beérkezési sorrendben történik, amennyiben a két kategória 

közül az egyikbe tartozó eszközök elfogynak, akkor automatikusan a másik 

kategóriában lévő eszköz írásban felajánlásra kerül az igénybejelentőnek. Ha az 

igénybejelentő írásban lemond a felajánlott eszközről vagy 3 munkanapon belül 

írásban nem reagál a felajánlásra, akkor a beérkezési sorrendben következő 

igénylőhöz kerül a vásárlási jog. 

 Az eljárás lefolytatására a Képviselő-testület felkéri Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Jegyzőjét azzal a kikötéssel, hogy az eljárásban közvetlenül résztvevő alkalmazottak 



nem élhetnek a 30 napos elővásárlási joggal. 

 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 

 aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft.  

használatában lévő  nagyértékű eszköz selejtezési kérelme alapján 2/a.  számú 

mellékletben szereplő tárgyi eszközök hulladék anyagként történő selejtezését és 

nyilvántartásból való kivezetését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Cinema Szeged Kft. részére  

üzemeltetésre átadott nagyértékű, valamint mennyiségben nyilvántartott kisértékű  

eszközök selejtezési kérelme alapján, 3/a. számú mellékletben szereplő tárgyi eszközök, 

3/b. számú mellékletben szereplő kisértékű eszközök hulladék anyagként történő 

selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a II. Rákóczi 

Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola  

kisértékű és nagyértékű eszközeinek selejtezési kérelme alapján, az 4/a. számú 

mellékletben szereplő nagyértékű eszközök, 4/b. számú mellékletben szereplő kisértékű 

eszközök nyilvántartásból való kivezetését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a  Kiskunhalasi 

Református Kollégium Központi Általános Iskolája kisértékű és nagyértékű 

eszközeinek selejtezési kérelme alapján az 5/a. mellékletben szereplő tárgyi  eszközök, 

5/b. mellékletben szereplő kisértékű eszköz nyilvántartásból való kivezetését. 

 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 

 aláírására. 

 

257/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cinema Szeged Kft. és Kiskunhalas 

Város Önkormányzata között fennálló „Filmszínház bérleti megállapodás” alapján a 

megállapodás 1. pontjában rögzített a Cinema Szeged Kft. által végzett Mozi épület 

értéknövelő felújítását, beruházását az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tételek 

alapján 14.252.304 Ft értékben jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület az értéknövelő felújítás, beruházás beszámítását a következő ütemezéssel 

hagyja jóvá. A 2014. költségvetési évre 10.000.000 Ft összeget a 2015. költségvetési évre 

4.252.304 Ft összeget hagy jóvá. 



Sorszám ANYAG ÉS SZOLGÁLTATÁSI 

KÖLTSÉG 

   

 Dátum Bizonylat 

szám  

Nettó Összeg Áfa Bruttó összeg Megnevezés 

1. 2013.08.2

1 

2023 92 201 Ft 24 894 Ft 117 095 Ft Vizes blokk kialakítása 

2. 2013.08.2

9 

154 24 122 Ft 6 513 Ft 30 635 Ft Villanyszerelési anyagok 

3. 2013.09.0

6 

307030 9 256 Ft 2 499 Ft 11 755 Ft Padlóösszefolyó, csatlakozók 

4. 2013.09.0

9 

928 134 417 Ft 36 293 Ft 170 710 Ft Villanyszerelési anyagok 

5. 2013.09.1

0 

3118 40 142 Ft 10 838 Ft 50 980 Ft Villanyszerelési anyagok 

6. 2013.09.1

0 

3120 16 846 Ft 4 549 Ft 21 395 Ft Villanyszerelési anyagok 

7. 2013.09.1

0 

2282 160 317 Ft 43 286 Ft 203 603 Ft Anyagköltség 

8. 2013.09.1

1 

3145 17 291 Ft 4 669 Ft 21 960 Ft Villanyszerelési anyagok 

9. 2013.09.1

2 

K4 69 100 Ft 18 657 Ft 87 757 Ft riasztó rendszer bővítése 

10. 2013.09.1

9 

173 27 951 Ft 7 547 Ft 35 498 Ft Vizes bázisú ragasztó 

11. 2013.09.2

1 

160 465 645 Ft 125 725 Ft 591 370 Ft Festékanyagok 

12. 2013.09.2

4 

1303045 11 417 Ft 3 083 Ft 14 500 Ft csavar 

13. 2013.09.2

5 

4202 47 063 Ft 12 707 Ft 59 770 Ft forgácslap  

14. 2013.09.2

5 

4202 47 063 Ft 12 707 Ft 59 770 Ft faforgácslap, tipli 

15. 2013.09.2

7 

41411 87 791 Ft 23 704 Ft 111 495 Ft bútorlap, szerelési munkák 



16. 2013.09.2

8 

174 107 402 Ft 28 999 Ft 136 401 Ft lámpatest 

17. 2013.09.3

0 

K15 197 110 Ft 53 220 Ft 250 330 Ft lépcső csúszásmentes bevonata (27db) 

18. 2013.10.0

1 

2599 20 676 Ft 5 583 Ft 26 259 Ft mosogató szelep, szerelési anyagok vizes blokk kialítása 

19. 2013.10.0

2 

184 80 691 Ft 21 787 Ft 102 478 Ft kárpitos munka 

20. 2013.10.0

8 

K12 11 008 Ft 2 972 Ft 13 980 Ft égő 

21. 2013.10.1

4 

136845 70 000 Ft 18 900 Ft 88 900 Ft elektromos hálózat felújítása 

22. 2013.10.1

5 

K14 126 000 Ft 34 020 Ft 160 020 Ft világítás felújítás 

23. 2013.10.1

6 

K8 17 555 Ft 4 740 Ft 22 295 Ft égő 

24. 2013.10.2

1 

3219 15 303 Ft 4 132 Ft 19 435 Ft mosogató csaptelep 

25. 2013.10.2

2 

9295882 18 299 Ft 4 941 Ft 23 240 Ft kilincs, zár 

26. 2013.10.2

2 

9295881 61 984 Ft 16 736 Ft 78 720 Ft zár 

27. 2013.10.2

3 

K6 158 833 Ft 42 885 Ft 201 718 Ft festék, ecsetek, glett 

28. 2013.10.2

4 

K35 395 556 Ft 106 801 Ft 502 357 Ft festékek 

29. 2013.10.2

5 

1415012 16 142 Ft 4 358 Ft 20 500 Ft OSB 

30. 2013.10.3

0 

K25 300 000 Ft 81 001 Ft 381 001 Ft festési munkálatok  

31. 2013.11.0

4 

K27 36 386 Ft 9 824 Ft 46 210 Ft égő, lámpatest 

32. 2013.11.2

7 

K53 3 000 800 Ft 810 222 Ft 3 811 022 Ft kárpitozás 



Összesen   5 884 367 Ft 1 588 792 Ft 7 473 159 Ft  

 ÖNKÖLTSÉG     

 Óradíj Fő Óra/Fő Összsen   

33. 2 383 5 448 5 337 920   

 BÉRLETI DÍJBA ELSZÁMOLHATÓ BERUHÁZÁS ÉRTÉKE  

  Nettó ÁFA Bruttó   

34. Összesen 11 222 287 3 030 017 14 252 304   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

258/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola Közalapítvány egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

BERKI VIOLA Közalapítvány 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirata 

2014. szeptember 25 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kiskunhalas, Hősök tere 1 

Alapító, az alábbi feltételek mellett és tartós cél megvalósítása érdekében jogi személyként 

működő Közalapítvány létrehozását határozza el, melynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti továbbműködéséről, az alapító okirat ehhez, valamint az 

alapítvány 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti közhasznúvá minősítéséhez szükséges 

módosításáról az alábbi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

aláírásával határozott. 

 

1.)Az Alapító neve:    Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

székhelye:    6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 

2.) A Közalapítvány neve:   BERKI VIOLA Közalapítvány 

 

3.) A Közalapítvány székhelye:  6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

4. )Az alapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozta létre. 

5.) A Közalapítvány célja: 

 

- Berki Viola festőművész emlékének ápolása  

- Magyarországon élő elsősorban idős alkotóművészek életkörülményeinek javítása, 

pályázatok kiírása útján 

Közalapítvány tevékenysége: 

 

- célok megvalósítása érdekében pályázatok kiírása, elbírálása.  

- a Kiskunhalason lévő Berki Viola alkotások figyelemmel kisérése, 

kiállításokon való megjelenésük elősegítése, ezzel összefüggő rendezvények 

szervezése. 

- Alapítvány anyagi lehetőségeinek folyamatos bővítése. 

 

A közalapítványi célok ellátása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. 13.§. (1) 7. pontja, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 

1991. évi XX. tv. 121.§.-a alapján kulturális közhasznú feladatot lát el, mely a települési 

önkormányzat kötelező feladata, így ennek megfelelően közhasznú szervezetként működik. 

 

 



 

6.) Csatlakozás a Közalapítványhoz: 

 

A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint 

vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja. 

A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 

A közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium 

mérlegeli a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak 

megvalósítására reális lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja. 

 

7.) A Közalapítvány vagyona: 

 

A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyon 2.000.000,-Ft azaz kettőmillió forint. A 

Közalapítvány vagyona növekedhet a közalapítványi vagyon hozadékával, valamint a 

Közalapítványhoz csatlakozó jogi és természetes személyek, egyéb szervezetek felajánlásainak 

elfogadásával. 

 

8.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása 

A vagyon kezelése az e célra elkülönített számlán, a mindenkor hatályos pénzügyi 

jogszabályokra tekintettel a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik. 

A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban részletezett módon a 

Kuratórium gondoskodik azzal, hogy a Közalapítvány vagyonának hozadékai használhatók fel 

a Közalapítvány céljaira.  

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; 

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

A Közalapítvány céljaival egyező felhasználás iránt az igényt Magyarország területén élő a 

Kuratórium tagjai által felkért rászoruló idős alkotóművészek a Kuratórium által kiírt 

pályázat alapján írásban nyújthatják be a Kuratóriumhoz.  

Pályázó lehet:  

a./ aki a képző – és iparművészet területén művészi tevékenységet folytat, ill. folytatott, 

valamint korra, szociális helyzetre tekintettel a pályázaton kiírt összegre jogosult.    

b./ előnyt jelent a pályázó esetében, ha valamely művészi – szakmai szervezetnek a tagja, 

illetve élete, művészi tevékenysége a Kiskunhalasi származású Berki Viola elhunyt művésszel, 

vagy Kiskunhalassal kapcsolatba hozható.    

A pályázati feltételek pontos meghatározása a pályázati kiírásban történik.  

A Kuratórium az igényeket a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint bírálja el. A 

Kuratórium évente egy alkalommal minden év 03. 31. napjáig ír ki pályázatot. Pályázaton 

elnyerhető támogatás egy évre szól. A pályázatban kiírt összeget sikeresen elnyert pályázó 5 

év elteltével pályázhat újra a Közalapítvány által kiírt pályázatokon.  

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai 

igénybevételének módját, valamint beszámolóit a Kuratórium elnöke a (helyi sajtóban) a 

Halasi Tükör című hetilapban illetve az alapítvány székhelyén levő hirdető táblán 

nyilvánosságra hozza. 

 



 

9.) Az alapítvány szervezete 

 

A közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 7 tagú kuratórium: 

 

Kuratórium tagjai:  

 
Tóth Zoltán   elnök   Lakcím: 6400  Kiskunhalas, Árpád u. 5.   

Dr. Molnár Kálmán    Lakcím: Budapest, Orló u. 3/B. fsz. 1.  

Rácz-Fodor Katalin   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 13. 

Ferincz János    Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 4. 

Deák Lajosné    Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 11. 4.em. 

11. 

Karsai Zsuzsanna   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór u. 26. 

Dr. Farkas László   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1. 

A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az Alapító határozatlan időtartamra jelöli 

ki, a kijelölés elfogadásával jön létre a tisztség.  

 A Kuratórium elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. A Kuratóriumi 

tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Az elnök megbízása határozatlan időre 

szól. Új elnököt az alapító jelölhet ki.  

A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése: 

Megszűnik a kurátorok megbízatása: 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a kurátor  halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f) a kurátor cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

g) a kurátorral szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

A kurátor megbízatásáról az alapítóhoz címzett, az alapítvány másik kurátorához vagy 

döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kurátor kijelölésével 

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

- a kurátor visszahívásával. Az alapító a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt 

határozatával akkor hívhatja vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását 

cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti. 

 

10.) A Kuratórium működése: 

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze. A 

Kuratórium ülései nyilvánosak, amely jogszabályban meghatározott esetekben 



korlátozható. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 

15 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon ajánlott tértivevényes 

postai küldemény útján értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.  

A meghívónak tartalmaznia kell: az alapítvány nevét, székhelyét az ülés helyét és az idejét, a 

napirendi pontokat, és mellékelni kell hozzá az ülésen tárgyalandó előterjesztéseket is. A 

Kuratórium határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését el kell halasztani. A megismételt ülés 

határozatképességére az eredeti ülés szabályait kell alkalmazni.  

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium az általa hozott döntésekről 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a döntés időpontját, számát, tartalmát, 

hatályát illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az 

ülés helye és ideje, a napirend, a jegyzőkönyv-vezető és a jelenlévők személye, az ülés 

határozatképessége, a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye. A jegyzőkönyvet, mint a 

határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány 

iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el. 

A Kuratórium elnöke a döntésekről az érintetteket a határozathozatalt követő 15 napon 

belül írásban- igazolható módon értesíti, továbbá Kuratórium döntései  a Halasi Tükör 

hetilapban és az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel az elnök 

nyilvánosságra hozza.  

A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 

közzétenni. A beszámoló elfogadása a határozathozatalra megállapított szabályok szerint 

történik azzal, hogy a felügyelő bizottság véleményét előzetesen be kell szerezni. A 

beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és abból saját költségére 

másolatot készíthet. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Halasi Tükör útján és az 

alapítvány székhelyén lévő hirdető tábláján való kifüggesztéssel (6400 Kiskunhalas Hősök 

tere 1) nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatalról a kuratórium elnöke 

gondoskodik. 

A Kuratórium a Halasi Tükör című újságban nyilvánosságra hozza a következő adatokat: 

- az alapítvány működési adatai (e körben különösen: az alapítvány alapító okirata, 

tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai, a kuratóriumi ülések meghívói 

az előzetes értesítési időköz megtartásával, illetve – a már említettek szerint – a kuratórium 

döntései), 

- az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módja (különösen: a támogatási, pályázati 

lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit). Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti 

juttatások bárki által megismerhetőek; 

- a működésről készült szakmai, illetve számviteli beszámolót, annak mellékleteivel együtt.  

 

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

A kuratórium ülésén valamint  határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 



Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

Határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítványnak nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

A kurátorokra a Ptk. 3:22. § és 3:397.§ szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

vonatkoznak. 

Kurátor az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

A kurátorok ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

Nem lehet kurátor az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 

mentesült 

Nem lehet kurátor az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személyvezető tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben 

kell lenniük. 

Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá 

olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt. 

Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek 

többségben. 

Nem jelölhető ki olyan kurátor, aki a kijelölést megelőző három évben olyan közhasznú 

szervezetvezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy 

évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – 

az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki 



betekinthet, az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembe vételévelés arról saját 

költségére másolatot készíthet. 

 

 

A Kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. A 

Közalapítvány és a Kuratórium működéséről a Kuratórium elnöke az önkormányzat 

hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetés,(6400 Kiskunhalas Hősök tere 1) valamint a helyi sajtó 

útján Halasi Tükörben számol be. Ugyanitt teszi közzé a Közalapítvány éves beszámolóját. A 

Közalapítvány alapító okiratát a Kuratórium elnöke a Magyar Közlönyben közzé teszi. 

A kurátorok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt 

költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak 

 

11.) A Közalapítvány képviselete: 

 

A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke önállóan. 

A közalapítvány képviselője: Tóth Zoltán elnök Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Árpád u. 5.   

A bankszámla feletti rendelkezéshez a kuratórium elnöke és bármely másik kuratóriumi tag 

vagy bármely két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. Az Alapító a Közalapítványt 

nem képviselheti. 

 

12.) Felügyelő Bizottság 

A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapító 3 tagú felügyelő bizottságot hoz 

létre, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. Az 

elnök megbízása határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az alapító 

által visszahívhatóak. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Új elnököt az 

alapító jelölhet ki. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

- lemondással. A lemondás az alapítványhoz címzett jognyilatkozatban tehető meg. 

A lemondás az új bizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 

számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

- az Alapító által történő visszahívással. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben – az 

indokolt döntés érintette(kke)l való igazolható közlésével – visszahívhatóak. 

- a felkérés időtartamának lejártával, 

- az Alapítvány megszűnésével. 
 

A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket a Bizottság 

elnöke, akadályoztatása esetén annak bármely tagja összehívhatja. A tagokat a napirend és 

az előterjesztések közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban igazolható 

módon értesíteni kell. 

Határozatképes a felügyelő bizottság, ha azon mindhárom tag jelen van. A felügyelő bizottság 

döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 

határozatait ugyancsak sorszámozza. 



A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és 

a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és 

azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és 

ellenzők számaránya megállapítható legyen.  

 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 

tagja, akivel szemben a kurátori  tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki 

vagy akinek a hozzátartozója az alapítvány kuratóriumi tisztségviselője. 

 A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A felügyelőbizottság tagjai az alapítvány ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak. 

Nem lehet felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 

 a Kuratórium elnöke vagy tagja 

 az Alapítvánnyal – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik; 

 az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve 

 -az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a megelőző három évben 

olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két 

évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, 

amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a 

megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú 

szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem. 

A Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira ezen felül vonatkoznak a kurátorokra vonatkozó 

kizáró és összeférhetetlenségi szabályok is, melyek az alapító okiratban korábban rögzítésre 

kerültek.. 

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 

harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

Ha a Kuratórium, vagy az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

működés törvényességi ellenőrzését ellátó szervet.  

A Kuratórium elé terjesztett fontosabb jelentéseket, előterjesztéseket, véleményezésre meg kell 

küldeni a felügyelő bizottságnak. A felügyelő bizottság célvizsgálatot akkor folytat, ha a 

Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Vizsgálatainál külső szakértőt is igénybe vehet.  



Tanácskozási joggal részt vehetnek a felügyelő bizottság tagjai a Kuratórium ülésein. A 

felügyelő bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az 

alapítónak. 

 

A Felügyelő Bizottság köteles – intézkedési jogosultságtól függően – a Kuratóriumot, 

illetve az Alapítót tájékoztatni, és a Kuratórium ülésének összehívását kezdeményezni, ha 

arról szerez tudomást, hogy 

az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium, illetve az Alapító döntését 

teszi szükségessé; 

a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

A felügyelő bizottság tagjai: 

Fetter Antal   Lakcím : 6400  Kiskunhalas, Gózon u. 48. 

Pajor Kálmán   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Dózsa György u. 1. 

Gyöngyi László  Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Balajthy Dénes u. 2. 

13.) A Közalapítvány megszűnése: 

 

A Közalapítvány a Ptk-ban meghatározott esetekben szűnik meg.  

 

13.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor: 

 

A Közalapítvány megszűnésekor a vagyona – a hitelezők kielégítése után – Kiskunhalas Város 

Önkormányzatát illeti meg a közalapítványi céloknak megfelelő felhasználással. 

 

14.) Záró rendelkezések: 

 

a.) A Közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elismeréséhez, valamint az 

alapító okirat érvényességéhez a Bács-Kiskun Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétel 

szükséges. 

b.) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvényt Polgári 

Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az alapítványok 

működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

c.) A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen szövegét Kiskunhalas 

Város Képviselő-testülete 258/2014 Kth. számú határozatával jóváhagyta 

 

Az alapító okiratot a Közalapítvány alapítója elolvasás és értelmezés után – mint akaratával 

mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírja. 

Közalapítvány alapítója igazolja, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

szöveg megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján kialakult – hatályos tartalmának. 

Jelen egységes szerkezetbe foglalás során az alapító okirat alábbi pontjai 

változtak:1,4,8,9,10,12,14. 

 

Kiskunhalas, 2014. szeptember 25. 



 

 

                                                                                              Kiskunhalas Város Önkormányzata 

                                                                                              Képviseletében: Gyovai István  

 

 

259/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város Sportjáért 

Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 

Alapító Okirata 

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

2014. szeptember 25. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kiskunhalas, Hősök tere 1 

Alapító, azzal a tartós célal hozta létre, hogy egészséges életmódra, fejlett mozgáskultúrára 

történő szakszerű nevelést, gyermekkortól kezdődően a sportok megismerését, 

megszerettetését támogassa, közreműködik ezek anyagi feltételei előteremtésében. Az alábbi 

feltételek mellett jogi személyként működő Közalapítvány létrehozását határozza el, 

melynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti 

továbbműködéséről, az alapító okirat ehhez, valamint az alapítvány 2011. évi CLXXV. 

törvény (Ectv.) szerinti közhasznúvá minősítéséhez szükséges módosításáról az alábbi, 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával határozott. 

1. )Az Alapító neve:   Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

székhelye:    6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 

2.) A Közalapítvány neve:  Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 

 

3.) A Közalapítvány székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/A. 

 

4. )Az alapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozta létre. 

 

5.) A Közalapítvány célja: 

 

A város versenysport szakosztályainak, diáksport egyesületeinek és diáksport-köreinek 

támogatása, magas szintű utánpótlás nevelési tevékenység segítése, a tehetségek gondozása, 

valamint a szabadidő-sport lehetőségek javítása. 
 

A közalapítványi célok ellátása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. 13.§. (1) 15. pontja, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§-a 

alapján olyan sport közhasznú feladatot lát el, mely a települési önkormányzat kötelező 

feladata, így ennek megfelelően közhasznú szervezetként működik. 
 

6.) Csatlakozás a Közalapítványhoz: 

 

A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint 

vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja. 

A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 



 

A közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium 

mérlegeli a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak 

megvalósítására reális lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja. 

 

7.) A Közalapítvány vagyona: 

 

A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyon 100.000,- forint. A Közalapítvány vagyona 

növekedhet a közalapítványi vagyon hozadékával, valamint a Közalapítványhoz csatlakozó 

jogi és természetes személyek, egyéb szervezetek felajánlásainak elfogadásával. 

 

8.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása 

 

A vagyon kezelése az e célra elkülönített számlán, a mindenkor hatályos pénzügyi 

jogszabályokra tekintettel a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik. 

A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban részletezett módon a 

Kuratórium gondoskodik. 

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

 

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Amennyiben az alapítvány a cél szerinti juttatásai pályáztatás útján ítéli oda, a pályázati 

eljárás szabályai a következők: 

- A kuratórium a pályázatok kiírása során megjelöli az aktuális pályázat célját, a pályázók 

lehetséges körét, (Kiskunhalas Város Önkormányzatának közigazgatási területén élők) a 

pályázat közzétételi módját (nyilvános közzététel), a pályázaton való részvétel feltételeit, a 

pályázat tartalmi kellékeit, a felosztandó összeg nagyságát (ideértve az adott cél szerinti 

juttatás-típusnak az egy pályázó által megszerezhető maximális összegét is), a pályázat 

benyújtásának helyét, módját és beküldésének határidejét, a pályázat elbírálásának 

szempontjait, határidejét és az eredményről szóló értesítés módját.  

- A pályázati felhívást nyilvánosan, kell közzétenni, hirdetmény útján. A nyilvános 

közzététel a Halasi Tükör hetilapban, illetve a közalapítvány székhelyén lévő hirdető táblán 

kifüggesztéssel történik.  

- A pályázatok elbírálására a kuratórium jogosult,. A pályázatokat a benyújtási határidő 

lejártát követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni, a titkosság, pártatlanság és 

szakszerűség követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett bírálati szempontok 

alapján. A bírálat eredményéről minden pályázót írásban igazolható módon értesíteni kell, 

továbbá a pályázati eredményeket (mint a kuratórium határozatait) az alapítvány 

székhelyén levő hirdető táblán való kifüggesztéssel illetve a Halasi Tükörben nyilvánosan is 

közzé kell tenni 

 



A Közalapítvány céljaival egyező felhasználás iránt az igényt Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának közigazgatási területén élők, írásban nyújthatják be a Kuratóriumhoz. A 

Kuratórium az igényeket 30 napon belül elbírálja. 

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai 

igénybevételének módját, valamint beszámolóit a Kuratórium elnöke a helyi sajtóban 

nyilvánosságra hozza. 
 

 

 

9.) A Közalapítvány szervezete 

 

A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 3 tagú kuratórium, a kurátorok az 

alapítvány vezető tisztségviselői: 

Kuratórium tagjai:  
 

1.Szécsiné Rédei Éva elnök 6400 Kiskunhalas, Hajó u. 8. 

2. Nagy István Ernő 6400 Kiskunhalas, Eperd u. 3/1. 

3. Lekrinszki Tivadar Ferenc 6400 Kiskunhalas, Lugas köz 1. 

 

A Kuratórium elnökének és tagjainak a megbízása 2014. május 13. napjától határozatlan 

időre szól. A kurátori tisztség létrejötte a kijelölés elfogadásával jön létre. A Kuratóriumi 

tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Az elnök megbízása határozatlan időre 

szól. Új elnököt az alapító jelölhet ki. A Kuratórium elnöke és tagjai az alapító által 

visszahívhatóak. 

Megszűnik a kurátorok megbízatása: 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a kurátor  halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f) a kurátor cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

g) a kurátorral szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

A kurátor megbízatásáról az alapítóhoz címzett, az alapítvány másik kurátorához vagy 

döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kurátor kijelölésével 

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

- a kurátor visszahívásával. Az alapító a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt 

határozatával akkor hívhatja vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását 

cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti. 

 

10.) A Kuratórium működése: 

A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést az elnök hívja 

össze, az ülést megelőző 15 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével. 



Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 15 nappal az 

ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon (pl. ajánlott tértivevényes postai 

küldemény, visszaigazolt elektronikus levél) értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást 

kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat, és mellékelni kell hozzá az 

ülésen tárgyalandó előterjesztéseket is. 

 A Kuratórium határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Határozatképtelenség 

esetén a Kuratórium ülését el kell halasztani. A megismételt ülés határozatképességére az 

eredeti ülés szabályait kell alkalmazni 

 

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium az általa hozott döntésekről 

nyilvántartást vezet. A Kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve azokat az eseteket, amikor a 

nyilvánosság személyiségi jogokat sértene. A nyilvántartás tartalmazza a döntés időpontját, 

számát, tartalmát, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az 

ülés helye és ideje, a napirend, a jegyzőkönyv-vezető és a jelenlévők személye, az ülés 

határozatképessége, a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye. A jegyzőkönyvet, mint a 

határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány 

iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el. 

A Kuratórium elnöke a döntésekről az érintetteket a határozathozatalt követő 15 napon 

belül írásban- igazolható módon értesíti, továbbá a Kuratórium döntéseit az alapítvány 

székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel az elnök nyilvánosságra hozza.  

 

A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 

közzétenni. A beszámoló elfogadása a határozathozatalra megállapított szabályok szerint 

történik azzal, hogy a felügyelő bizottság véleményét előzetesen be kell szerezni. A 

beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és abból saját költségére 

másolatot készíthet. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Halasi Tükörben (helyi 

sajtó útján) és az önkormányzat hirdető tábláján nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra 

hozatalról a kuratórium elnöke gondoskodik. 

 

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – 

az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki 

betekinthet, az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembe vételével, arról saját költségére 

másolatot készíthet. 

A Kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. 

A Kuratórium a Halasi Tükör című újságban nyilvánosságra hozza a következő adatokat: 

- az alapítvány működési adatai (e körben különösen: az alapítvány alapító okirata, 

tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai, a kuratóriumi ülések meghívói 

az előzetes értesítési időköz megtartásával, illetve – a már említettek szerint – a kuratórium 

döntései), 

- az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módja (különösen: a támogatási, pályázati 

lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit). Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti 



juttatások bárki által megismerhetőek; 

- a működésről készült szakmai, illetve számviteli beszámolót, annak mellékleteivel együtt.  

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

A kurátorokra a Ptk. 3:22. § és 3:397.§ szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

vonatkoznak. 

Kurátor az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

A kurátorok ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

 

Nem lehet kurátor az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 

mentesült. 

Nem lehet kurátor az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben 

kell lenniük. 

Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá 

olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt. 

Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek 

többségben. 

Nem jelölhető ki olyan kurátor, aki a kijelölést megelőző három évben olyan közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy 

évig: 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

 

A kuratórium ülésén valamint  határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 



 

Határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítványnak nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben..  

 

A Közalapítvány működésével kapcsolatos iratok a Kuratórium elnökénél az adatvédelmi 

törvény előírásainak figyelembe vételével bárki által megtekinthetőek. A Kuratórium a 

Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. 

A Közalapítvány és a Kuratórium működéséről a Kuratórium elnöke az önkormányzat 

hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetés, valamint a helyi sajtó útján számol be. Ugyanitt teszi 

közzé a Közalapítvány éves beszámolóját. A Közalapítvány alapító okiratát a Kuratórium 

elnöke a Magyar Közlönyben közzé teszi. 

 

11.) A Közalapítvány képviselete: 

 

A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke önállóan.  

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány képviselőjének bármely 

másik kuratóriumi taggal együttesen van. Az Alapító a Közalapítványt nem képviselheti. 

 

12.) Felügyelő Bizottság 

 

A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapító 3 tagú felügyelő bizottságot hoz 

létre, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. A 

tisztség a kijelölés elfogadásával jön létre. Az elnök megbízása határozatlan időre szól. A 

Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az alapító által visszahívhatóak. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 

 a tag halálával, 

 lemondással, A lemondás az alapítványhoz címzett jognyilatkozatban tehető meg. A 

lemondás az új bizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 

számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 az Alapító által történő visszahívással. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben – 

az indokolt döntés érintette(kke)l való igazolható közlésével – visszahívhatóak. 

 a felkérés időtartamának lejártával, 

 az Alapítvány megszűnésével. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Új elnököt az 

alapító jelölhet ki. 

A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. Határozatképes a felügyelő 



bizottság, ha azon mindhárom tag jelen van.  

Az üléseket a Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén annak bármely tagja összehívhatja. 

A tagokat a napirend és az előterjesztések közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal 

írásban igazolható módon értesíteni kell. 

Határozatképtelenség esetén az ülést el kell halasztani, a megismételt ülés 

határozatképességére az eredeti ülés szabályait kell alkalmazni. Szavazategyenlőség esetén az 

elnök szavazata dönt.  

A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő 

bizottság ülését az elnök hívja össze az ülést megelőző 8 nappal, napirendet is tartalmazó 

meghívó megküldésével.  

Nem lehet felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja; 

b) az Alapítvánnyal – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik; 

c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a megelőző három évben 

olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két 

évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, 

amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a 

megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú 

szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem. 

A Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira ezen felül vonatkoznak a kurátorokra vonatkozó 

kizáró és összeférhetetlenségi szabályok is, melyek az alapító okiratban korábban rögzítésre 

kerültek. 

A Kuratórium elé terjesztett fontosabb jelentéseket, előterjesztéseket, véleményezésre meg kell 

küldeni a felügyelő bizottságnak. A felügyelő bizottság célvizsgálatot akkor folytat, ha a 

Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Vizsgálatainál külső szakértőt is igénybe vehet.  

Tanácskozási joggal részt vehetnek a felügyelő bizottság tagjai a Kuratórium ülésein. A 

felügyelő bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az 

alapítónak. 



A Felügyelő Bizottság köteles – intézkedési jogosultságtól függően – a Kuratóriumot, 

illetve az Alapítót tájékoztatni, és a Kuratórium ülésének összehívását kezdeményezni, ha 

arról szerez tudomást, hogy 

a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium, illetve az Alapító döntését 

teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 

harminc napon belül – össze kell hívni. 

 E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság 

is jogosult. 

Ha a Kuratórium, vagy az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

működés törvényességi ellenőrzését ellátó szervet.  

 

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. A 

Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk 

értelmében vállalják. 

A felügyelő bizottság tagjai: 

Dózsa Tamás Károly  Cím: 6400 Kiskunhalas, Csillag u. 17. 

Botos Ferenc   Cím: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 24. 

Tallér László    Cím: 6400 Kiskunhalas, Pacsirta u. 13. 

13.) A Közalapítvány megszűnése: 

 

A Közalapítvány megszűnik ha: 

- célja már nem valósítható meg 

- célja már megvalósult 

- a bíróság megszünteti 

 

14.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor: 

 

A Közalapítvány megszűnésekor a vagyona – a hitelezők kielégítése után – Kiskunhalas Város 

Önkormányzatát illeti meg a közalapítványi céloknak megfelelő felhasználással. 

 

15.) Záró rendelkezések: 

 

a.) A Közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elismeréséhez, valamint az 

alapító okirat érvényességéhez a Bács-Kiskun Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétel 

szükséges. 

b.) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az alapítványok működésére 

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

c.) A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen szövegét Kiskunhalas 

Város Képviselő-testülete 259/2014.Kth határozatával jóváhagyta 



 

A Közalapítvány alapítója  igazolja, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

szöveg megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján kialakult – hatályos tartalmának. 

Jelen egységes szerkezetbe foglalás során az alapító okirat alábbi pontjai 

változtak:1,4,8,9,10,11,12,15. 

 

 

Kiskunhalas, 2014. szeptember 25. 

 

                                                                                              Kiskunhalas Város Önkormányzata 

                                                                                              Képviseletében: Gyovai István  

 

 

260/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke Közalapítvány egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

"HALASI CSIPKE" Közalapítvány 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirata 
2014. szeptember 25. 

 

 

A Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

az alábbi feltételek mellett jogi személyként működő Közalapítvány létrehozását határozza 

el. 

Továbbá az alapító határoz a közalapítvány Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) szerinti továbbműködéséről 

 

1.)  Az Alapító neve:    Kiskunhalas Város Önkormányzata 

      Székhelye:    6400 kiskunhalas Hősök tere 1. 

 

2.) A Közalapítvány neve:  HALASI CSIPKE Közalapítvány 

 

3.) A Közalapítvány székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 37/A. 

 

4.) Az alapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozta létre. 

 

5.) A Közalapítvány célja: 
 

A néprajzi jelentőségű és a magyar népi iparművészet szerves részét képező Halasi Csipke 

kultúra történeti emlékeinek, fennmaradt muzeális alkotásainak összegyűjtése, továbbá ezen 

emlékek, tárgyak, és még fellelhető muzeális értékű alkotások összegyűjtéséhez, megóvásához, 

restaurálásához szükséges pénzügyi feltételek megteremtése. 

A jelenleg meglévő csipkegyűjtemény kezeléséhez, folyamatos – állandó kiállítások szervezése 

keretében történő – bemutatásához szükséges feltételek biztosítása, ennek keretében kezeli a 

Csipkemúzeumba lévő csipke gyűjteményt, illetve a teljes múzeumi anyagot.  

Kiállításokat szervez és állandó kiállítás keretében mutatja be a Csipkemúzeum jelenlegi 

anyagát. 



Elősegíti az élő csipke – kultúra fennmaradását, megteremti ennek pénzügyi bázisát, elvégzi a 

szükséges restaurálási munkákat, 

A halasi csipkével s Kiskunhalas Néprajzi – történeti múltjával kapcsolatos kutatások 

finanszírozása népművészeti alkotótáborok szervezése, továbbá a Halasi csipke és 

Kiskunhalas Néprajzának kutatásának és a lehetőségekhez mérten a kutatási eredmények 

publikálásának elősegítése. Magyarországon és külföldön népszerűsíti a csipke kultúrát.      

A Csipkeház – Falumúzeum fenntartásban, megóvásában közreműködik, ennek megfelelően a 

Csipkeház – Falumúzeum fenntartásához, múzeum funkciója fennmaradásához szükséges 

tartós pénzügyi alapok előteremtésében is közreműködik,  

A csipke – kultúrával kapcsolatos pályázatok kiírása és finanszírozása  

A csipke készítés kultúrájának továbbadása, átörökítése, az ehhez szükséges oktatás 

finanszírozása. Csipkekészítés tanítása, oktatása 

a közalapítvány gondozza a rendelkezésére bocsátott vagyont és gondoskodik annak 

gyarapításáról. 

 

A közalapítványi célok ellátása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. 13.§. (1) 7. pontja, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 

1991. évi XX. tv. 121.§.-a alapján kulturális közhasznú feladatot lát el, mely a települési 

önkormányzat kötelező feladata, így ennek megfelelően  közhasznú szervezetként működik. 

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 

közhasznú tevékenységére fordítja. 

 

6.) Csatlakozás a Közalapítványhoz: 
 

A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy   és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint 

vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja. 

A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 

 

A közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium 

mérlegeli a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak 

megvalósítására reális lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja. 

 

7.) A Közalapítvány vagyona: 
 

A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyon 2.000.000,- forint. A Közalapítvány vagyona 

növekedhet a közalapítványi vagyon hozadékával, valamint a Közalapítványhoz csatlakozó 

jogi és természetes személyek, egyéb szervezetek felajánlásainak elfogadásával. 
 

8.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása 
 

A vagyon kezelése az e célra elkülönített számlán, a mindenkor hatályos pénzügyi 

jogszabályokra tekintettel a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik. 

A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban részletezett módon a 

Kuratórium gondoskodik. 

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 



A csipke-kultúrával kapcsolatos pályázatok alapítvány cél szerinti juttatásai pályáztatás 

útján történő odaítélésének szabályai a következők. 

A kuratórium a pályázatok kiírása során megjelöli az aktuális pályázat célját, az indulók 

lehetséges körét, (Kiskunhalas Város Önkormányzatának közigazgatási területén élők) a 

pályázat közzétételi módját (nyilvános, vagy a kuratórium által előre meghatározott körben 

közzétett), a pályázaton való részvétel feltételeit, a pályázat tartalmi kellékeit, a felosztandó 

összeg nagyságát (ideértve az adott cél szerinti juttatás-típusnak az egy pályázó által 

megszerezhető maximális összegét is), a pályázat benyújtásának helyét, módját és 

beküldésének határidejét, a pályázat elbírálásának szempontjait, határidejét és az 

eredményről szóló értesítés módját.  

A pályázati felhívást nyilvánosan, kell közzétenni, hirdetmény útján. A nyilvános közzététel 

a Halasi Tükör újságban, illetve Kiskunhalas Város Önkormányzatának (6400 Kiskunhalas 

Hősök tere 1. szám alatt) hirdető tábláján kifüggesztéssel történik.  

A pályázatok elbírálására a kuratórium jogosult,. A pályázatokat a benyújtási határidő 

lejártát követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni, a titkosság, pártatlanság és 

szakszerűség követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett bírálati szempontok 

alapján. A bírálat eredményéről minden pályázót  írásban igazolható módon értesíteni kell, 

továbbá a pályázati eredményeket (mint a kuratórium határozatait) az alapítvány 

székhelyén levő hirdető táblán való kifüggesztéssel illetve a Halasi Tükörben nyilvánosan is 

közzé kell tenni 

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai 

igénybevételének módját, valamint beszámolóit a Kuratórium elnöke a Halasi Tükör című 

hetilapban nyilvánosságra hozza. 

 

9.) A Közalapítvány szervezete 
 

A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 9 tagú kuratórium: 

Kuratórium tagjai:  
 

Pajor Kálmán elnök   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Dózsa 
György u. 1. 

Tóth Zoltánné     Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Árpád u. 5. 

Németh Miklós   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Árpád u. 20. 
Dr. Cseri Lászlóné   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Margaréta u. 11. 

Horváth Etelka    Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 6/C 

Réz Istvánné     Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Kárpát u. 24. 

Oláh Györgyné    Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Táncsics u. 2. 

Szakál Györgyné   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Markovits M. u. 4. 

Szakál Aurél    Cím: 6400 Kiskunhalas, Zsigray J. u. 10.” 

 

 

A Kuratórium elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. A kurátori tisztség 

a kijelölés elfogadásával jön létre.  

 A Kuratóriumi tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. 

A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése: 

Megszűnik a kurátorok megbízatása: 



a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a kurátor  halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f) a kurátor cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

g) a kurátorral szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

A kurátor megbízatásáról az alapítóhoz címzett, az alapítvány másik kurátorához vagy 

döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kurátor kijelölésével 

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

A kurátor visszahívásával. Az alapító a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt 

határozatával akkor hívhatja vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását 

cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyeztet 

A kurátorok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt 

költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.  

 

10.) A Kuratórium működése: 
 

A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést az elnök hívja 

össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 15 

nappal az ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon (pl. ajánlott tértivevényes 

postai küldemény, visszaigazolt elektronikus levél) értesülnek és az ülés tárgysorozatáról 

leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell: az alapítvány nevét, székhelyét az ülés 

helyét és az idejét,a napirendi pontokat, és mellékelni kell hozzá az ülésen tárgyalandó 

előterjesztéseket is. A Kuratórium határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését el kell halasztani. A megismételt ülés 

határozatképességére az eredeti ülés szabályait kell alkalmazni 

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a javaslatot elvetetnek kell tekinteni. Az elnök távolléte esetén a kialakult 

szavazategyenlőség nemleges szavazatnak minősül, és a következő ülésen kell a döntést 

meghozni a nemleges szavazással érintett napirendi pontban. A Kuratórium az általa hozott 

döntésekről nyilvántartást vezet. A Kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve azokat az eseteket, 

amikor a nyilvánosság személyiségi jogokat sértene. A nyilvántartás tartalmazza a döntés 

időpontját, számát, tartalmát, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket a határozathozatalt követő 15 napon belül írásban 

értesíti, továbbá a Kuratórium döntéseit a székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 

az elnök nyilvánosságra hozza.  

 

A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 

közzétenni. A beszámoló elfogadása a határozathozatalra megállapított szabályok szerint 

történik azzal, hogy a felügyelő bizottság véleményét előzetesen be kell szerezni. A 

beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és abból saját költségére 

másolatot készíthet. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az alapító okirat 6. pontja 



szerint nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatalról a kuratórium elnöke 

gondoskodik. 

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

A kurátorokra a Ptk. 3:22. § és 3:397.§ szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

vonatkoznak. 

Kurátor az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

A kurátorok ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

Nem lehet kurátor az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 

mentesült. 

Nem lehet kurátor az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben 

kell lenniük. 

Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá 

olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt. 

Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek 

többségben. 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítványnak nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

Nem jelölhető ki olyan kurátor, aki a kijelölést megelőző három évben olyan közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy 

évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 



b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

A Közalapítvány működésével kapcsolatos iratok a Kuratórium elnökénél az adatvédelmi 

törvény előírásainak figyelembe vételével bárki által megtekinthetőek. A Kuratórium a 

Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. 

 

A Közalapítvány és a Kuratórium működéséről a Kuratórium elnöke az önkormányzat 

hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetés, valamint a Halasi Tükör hetilapban számol be. 

Ugyanitt teszi közzé a Közalapítvány éves beszámolóját. A Közalapítvány alapító okiratát a 

Kuratórium elnöke a Magyar Közlönyben közzé teszi. 

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az 

ülés helye és ideje, a napirend, a jegyzőkönyv-vezető és a jelenlévők személye, az ülés 

határozatképessége, a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). 

 

11.) A Közalapítvány képviselete: 

 

 A közalapítvány képviseletét az alapító által kijelölt kuratórium elnöke önállóan látja el. 

A közalapítvány – új Ptk-ra való áttéréskori – képviselője (a Kuratórium elnöke) Pajor 

Kálmán elnök lakcím: 6400 Kiskunhalas, Dózsa György u. 1. 

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány kuratóriuma elnökének 

bármely másik kuratóriumi taggal együttesen van.  

 

12.) Felügyelő Bizottság 

 

A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapító 3 tagú felügyelő bizottságot hoz 

létre, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. Az 

elnök megbízása határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az alapító 

által visszahívhatóak. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Új elnököt az 

alapító jelölhet ki. 

A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. Határozatképes a felügyelő 

bizottság ha azon mindhárom tag jelen van.  

Határozatképtelenség esetén az ülést el kell halasztani, a megismételt ülés 

határozatképességére az eredeti ülés szabályait kell alkalmazni. Szavazategyenlőség esetén a 

javaslatot elvetetnek kell tekinteni.  

A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üléseket a 

Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén annak bármely tagja összehívhatja. A tagokat 

az ülés helye és ideje valamint napirend és az előterjesztések közlésével az ülésnap előtt 

legalább 8 nappal írásban igazolható módon értesíteni kell. 

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 

határozatait ugyancsak sorszámozza. 



 

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott 

személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi 

határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi 

döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.  

 

A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve 

feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő 

bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

 

 

Nem lehet felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 

(2) a Kuratórium elnöke vagy tagja; 

(3) az Alapítvánnyal – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik; 

(4) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve 

(5) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a megelőző három évben 

olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két 

évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, 

amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a 

megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú 

szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem. 

 

A Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira ezen felül vonatkoznak a kurátorokra vonatkozó 

kizáró és összeférhetetlenségi szabályok is, melyek az alapító okiratban korábban rögzítésre 

kerültek. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjait a szerv hatáskörébe tartozó tevékenységek során egyenlő 

jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosultak az Alapítvány 

működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni 

az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba 

betekinteni, azokat megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek. 



A felügyelő bizottság ellenőrzési tevékenysége utólagos ellenőrzés keretében fejti ki, a 

kuratórium elé kerülő éves számviteli beszámolót, illetve az alapító elé kerülő döntés 

tervezeteket azonban elfogadása előtt véleményezi. 

 

A Felügyelő Bizottság köteles – intézkedési jogosultságtól függően – a Kuratóriumot, 

illetve az Alapítót tájékoztatni, és a Kuratórium ülésének összehívását kezdeményezni, ha 

arról szerez tudomást, hogy 

a) - az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium, illetve az Alapító döntését 

teszi szükségessé; 

b) - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

 

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 

harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 

Ha a Kuratórium, vagy az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

működés törvényességi ellenőrzését ellátó szervet.  

 

A Kuratórium elé terjesztett fontosabb jelentéseket, előterjesztéseket, véleményezésre meg kell 

küldeni a felügyelő bizottságnak. A felügyelő bizottság célvizsgálatot akkor folytat, ha a 

Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Vizsgálatainál külső szakértőt is igénybe vehet.  

 

Tanácskozási joggal részt vehetnek a felügyelő bizottság tagjai a Kuratórium ülésein. A 

felügyelő bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az 

alapítónak. 

 

A felügyelő bizottság tagjai: 
A felügyelő bizottság tagjai: 

 

Jerémiás Béláné   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1. 

Szabadi József    Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 19.  

Dr. Horváth Róbert   Lakcím:6400 Kiskunhalas, Török u. 12. 

 

13.) A Közalapítvány megszűnése: 
 

A Közalapítvány a Ptk-ban meghatározott módon és esetekben szűnik meg.  

 

14.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor: 

 

A Közalapítvány megszűnésekor a vagyona – a hitelezők kielégítése után – Kiskunhalas Város 

Önkormányzatát illeti meg a közalapítványi céloknak megfelelő felhasználással. 

 

15.) Záró rendelkezések: 
 



a.) A Közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elismeréséhez, valamint az 

alapító okirat érvényességéhez a Kecskeméti Törvényszék általi nyilvántartásba vétel 

szükséges. 

b.) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvényt Polgári 

Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az alapítványok 

működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

c.) A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen szövegét Kiskunhalas 

Város Képviselő-testülete 260/ 2014. Kth. számú határozatával jóváhagyta 

 

2011. évi CLXXXI. törvény 38§ (2) értelmében a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 

szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Az alapító okiratot a Közalapítvány alapítója elolvasás és értelmezés után – mint akaratával 

mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírja. 

Alulírott alapító igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szöveg 

megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján kialakult – hatályos tartalmának. Jelen 

egységes szerkezetbe foglalás során az alapító okirat alábbi pontjai változtak:. 

1,4,5,8,9,10,11,15, 

 

 

Kiskunhalas, 2014. 

 

      Kiskunhalas Város Önkormányzata 

      Képviseletében: Gyovai István polgármester 

 

261/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert azzal, hogy folytasson 

tárgyalásokat a B&B Csillagvizsgáló Kft. ügyvezetőjével a Csillagászati Obszervatórium 

üzemeltetésére 2012. november 30-án kötött Szolgáltatási Szerződés 2. számú módosítása 

ügyében, olyan konszenzusos módosítás létrehozására, amely közvetlen érdekeltségi viszonyt 

teremt az üzemeltető számára a látogatottság és a kihasználtság növelése érdekében. 

A szerződés módosításának tervezetét terjessze be jóváhagyás végett a 2015. januári testületi 

ülésre. 

 

262/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

25.§. (7) bekezdése értelmében a 2014. szeptember 1-jei létszámok túllépését az alábbiak 

szerint engedélyezi: 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

Ady Endre Utcai Tagóvoda nagycsoportjában 30 fő 

 

263/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a Kiskunhalasi 

Bóbita Óvoda valamint a Százszorszép Óvodák 2014/2015. tanévre vonatkozó munkatervét 

jóváhagyja. 

 

 

264/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és 



Kollégiumban a gyermek és tanulói étkezetés tárgyában a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal kötendő jelen előterjesztés mellékleteként csatolt 

megállapodást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata hatályon kívül helyezi a 262/2013. Kth. sz . 

határozatát. 

 

Megállapodás 

gyermekétkeztetés biztosítására 

 

amely létrejött egyrészről  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Gyovai István polgármester 

törzsszáma:724902 

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 

bankszámlaszáma: 11732064-15338806-00000000 

statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 

(a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, KLIK kód: 028000 

székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.sz 

képviseli: Hanesz József mb. elnök 

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004 00331384 00000000 

ÁHT azonosítója: 335262 

statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 

(a továbbiakban: KLIK),  

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 

bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 



oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 

202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a) a megyei önkormányzatok 

konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes 

egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: 

konszolidációs törvény) alapján átvett közoktatási intézmények tekintetében a konszolidációs 

törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja és 9. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására, c) az 

állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében 

az állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai 

és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. 

Felek megállapítják, hogy a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium 2013. március 31. 

napjáig a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (székhelye: 6000 Kecskemét, 

Deák Ferenc tér 3.) – továbbiakban: BKMIK - fenntartásában és működtetésében volt, a 

KLIK 2013. április 1. napjától vette át a feladatokat.  

 

A BKMIK fenntartásában lévő köznevelési intézmények átadás-átvételéről a vagyonkezelői 

jog átadásáról a BKMIK és a KLIK 2013. március 25. napján megállapodást kötött, melyben 

meghatározták a KLIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyon körét.  

 

Felek rögzítik, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 151. §
 
(1) bekezdése szerint: „A gyermekétkeztetés 

szabályait kell alkalmazni d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve 

az itt szervezett externátusi ellátásban, e) az általános iskolai, továbbá – ha külön jogszabály 

másképpen nem rendelkezik – középfokú iskolai menzai ellátás keretében nyújtott 

étkeztetésre.” 

 

A Gyvt. 151. § (2) bekezdése alapján „Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem 

rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a 

települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az 

egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési 

napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további 

étkezést.  

 

Fentiek alapján az Önkormányzat a közigazgatási területén működő, a 2013. március 31. 

napjáig a BKMIK, majd 2013. április 1. napjától a KLIK fenntartásában és működtetésében 

lévő Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégiumban  ellátott tanulók Gyvt. 151. (2) 

bekezdésében meghatározott étkeztetését köteles biztosítani.  

 

Az Önkormányzat jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit az általa fenntartott Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet (6400 

Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.) - továbbiakban KIGSZ – útján teljesíti 



 

(2) A megállapodás tárgya a KLIK fenntartásába és vagyonkezelésébe 

kerülő Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium ellátott 

tanulók étkeztetésében való együttműködés. 

 

 

(3) Jelen megállapodás 2013. április 1. napjától határozatlan időre jön létre. 

 

 

(4) Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 4. pontjában meghatározott szolgáltatást ráutaló 

magatartással, kölcsönös tudomásuk alapján 2013. április 1. napjával végzik. A 

szolgáltatás tárgyát és ellenértékét, valamint az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket jelen 

szerződés tartalmazza. 

 

Felek megállapítják, hogy a gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató a Csipke Hotel Kft. 

(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér n16.sz..), továbbiakban: Szolgáltató. Az 

Önkormányzat vállalja, hogy az étkeztetési szolgáltatást biztosító szolgáltatóval kötött 

szerződést köt a KIGSZ - útján 2013. szeptember 1-jei hatállyal és e szerződés alapján 

fizeti a gyermekétkeztetés reá eső, a 4. pontban részletezett költségeit.  

 

 

 

A KLIK vállalja, hogy az étkeztetési szolgáltatást biztosító szolgáltatóval  2013. április 1-

jei hatállyal szerződést köt, és e szerződés alapján fizeti a gyermekétkeztetés reá eső a 4. 

pontban részletezett költségeit.  

 

 

(5) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosításának keretében a Gyvt. 

151.§. (2)  bekezdésének értelmében „ ..a gyermekek és tanulók számára az óvodai 

nevelési napokon illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és 

két további étkezést..”  köteles biztosítani. Erre való tekintettel Felek megegyeznek abban 

hogy a Szolgáltató az ebédet, a tízórait, valamint az uzsonnát az Önkormányzat által 

fenntartott KIGSZ-nek számlázza le, a reggelit és a vacsorát pedig a KLIK részére. A 

Szolgáltató ehhez az előzetes egyeztetés során egyetértését adta. 

 

 

(6) A  KLIK vállalja, hogy az általa fenntartott Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és 

Kollégium útján biztosítja az alábbi feladatok ellátását:  

 

5.1. A tanulói étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése. 

 

5.2.Az étkezési igények leadása-lemondása a szolgáltató felé, minden munkanap reggel 9 

óráig, kapcsolattartás a szolgáltatóval és az Önkormányzat által fenntartott KIGSZ-szel, 

mint lebonyolítóval, valamint a KLIK-kel. 

 

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

 

 A térítési díj beszedése a KIGSZ feladata. A beszedett térítési díj arányos részét a KIGSZ 

a 4. pontban részletezett feladatmegosztás – reggeli és vacsora térítési díjak - alapján 

minden év június 30-áig és december 31-éig átutalja a KLIK számlájára. 



 

 

(7) Az Intézmény vállalja az étkezések lebonyolítását az intézményi konyhában és 

ebédlőben. 

 

 

(8) Felek megállapodnak abban, hogy a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete szerinti gyermekétkeztetési 

támogatás Intézményre leigényelt 2013. április 1-től felhasználás szerinti elszámolt 

összegének 40%-át az elszámolást követően 15 napon belül átutalja a KLIK számlájára 

 

 

(9) Kapcsolattartók kijelölése: Felek a megállapodással összefüggő teendők egyeztetésére 

kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: 

 

Önkormányzat részéről: Molnár Nándor Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, 

Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője. Tel.: 77/523-155.  

 

KLIK részéről: Vágó Ferencné tankerületi igazgató Tel.: 06-77/795-211 

 

A Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium részéről: Kató Ilona intézményvezető. 

Tel.: 0677-422-577 

 

 

A Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezet részéről: Csendes Ildikó igazgató. Tel.: 0670/450-3388 

 

 

(10) 2013. április 1. napjától, 2014. január 1. napjáig terjedő időszakban – a tervezetben 

eddig foglaltaknak megfelelően – a Szolgáltató az ebédet, tízórait, valamint az uzsonnát 

az Önkormányzat által fenntartott KIGSZ-nek számlázhatta le, a reggelit és a vacsorát 

pedig a KLIK részére. 

 

 

(11) 2014. január 1-i hatállyal  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 151.§-a a (2b) bekezdéssel egészül ki, mely szerint „ A 

települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott kollégiumban a 151.§ (2) bekezdésben foglalt étkezésen kívül 

további étkezést.” Ennek értelmében 2014. január 1-ét követően az Önkormányzat 

köteles a gyermekétkeztetés biztosítására.  

Ezért ezen időponttól a Szolgáltató a napi öt étkezést az Önkormányzat által fenntartott 

KIGSZ-nek számlázza le, melyhez a KLIK a hozzájárulását adja. 

 

 

(12) Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatban 

felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 

jogvitájukra a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a pertárgy érték függvényében a 

Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

 



(13) A szerződésre egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 

1959. évi IV. törvény (Ptk.) előírásai az irányadók. A felek a szerződés aláírásával 

tudomásul veszik, hogy a szerződés alapjáulo szolgáló Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény a jogviszony fennállása alatt módosulni 

fog és a jövőbeni hatályos törvényi rendelkezések válnak érvényessé a közöttük fennálló 

jogviszonyra. 

 

 

(14) Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 

 

Záró rendelkezések: 

 

 

a) Jelen megállpodás 5 számozott oldalból áll, 5 eredeti példányban készül, melyből 

1-1 eredeti példányt az alábbi intézmények kapnak: Kiskunhalas Város 

Önkormányzata, Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium, Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ, KLIK Kiskunhalasi tankerülete, Irattár. 

 

b) Jelen megállapodás mellékletet nem tartalmaz. 

 

 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2014.  

 

 

 ........................................................................  

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

képviseletében 

Gyovai István 

polgármester 

 ........................................................................  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

képviseletében 

Hanesz József 

mb. elnök 
 

 

 

 

 

ellenjegyzem: 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 

 

 

 

 

ellenjegyzem: 

 

 

 

 

 

 

 ........................................................................  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 



 

 

265/2014. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Területi együttműködést 

segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”  ÁROP -

1.A.3-2014 című pályázati konstrukció keretében pályázatot kíván benyújtani maximum 22 

millió forint támogatási összegre. 

2.Kiskunhalas Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázati dokumentáció előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére, egyúttal biztosítja 

a 2014. évi költségvetése terhére a pályázat benyújtásához szükséges megtérülő és meg nem 

térülő költséget a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 2 %-ig. Egyúttal felhatalmazza 

a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi nyilatkozat, szerződés aláírására. 

 

266/2014. Kth. 

1. Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Laskovicsné Terzics Edit 

bírósági ülnöki megbízásáról történő lemondását. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Harkai Péter 

bírósági ülnöki megbízásáról történő lemondását. 

 

267/2014. Kth. 

Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontjára közvetlenül 

kijelöli a Halas Busz Kft-t, hogy Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi, autóbusszal 

végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást ellássa a mellékelt szerződés 

alapján. 

 

Az előterjesztés 1. sz. melléklete: 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra 

 
(jelen közszolgáltatási szerződés csak egy tervezet. Alapjaiban nem történne 

változás, kisebb részleteiben azonban módosulhat) 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 

autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra 

Kiskunhalas Város közigazgatási területén 

 

 

Előzmények: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi, menetrend szerinti 

buszközlekedés további biztosítása érdekében pályázatot hirdetett meg a 2/2014. Kth. sz. 

határozatával 2014. január 30-án. A pályázat azonban eredménytelenül zárult. A jelenlegi 

közszolgáltató a hatályos közszolgáltatási szerződés alapján 2014. szeptember 30-ig jogosult, 



egyben köteles elvégezni Kiskunhalas területén a helyi, menetrend szerinti buszos 

személyszállítási közszolgáltatást. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Törv.) 24. § 

(4) bekezdése lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára, hogy közvetlenül jelöljön ki 

közlekedési szolgáltatót, abban az esetben, ha a pályázati eljárás eredménytelenül zárul, 

illetve ha a közszolgáltatás folyamatossága veszélybe kerül. 

A Törv. 24. § (5) bekezdése alapján a közvetlen kijelölés az új eljárás lebonyolításához 

elegendő időtartamra, legfeljebb 2 évre köthető. A közvetlen kijelölésről szóló döntésről 

feljegyzést kell készíteni. 

 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA 
 

1.1  KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 
 

1.1.1 Az Önkormányzat jelen Szerződéssel megbízza a Szolgáltatót az autóbusszal végzett, a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: 

Törvény) 2. §-ának 24. pontjában foglaltaknak megfelelő helyi menetrend szerinti 

személyszállítási szolgáltatás ellátásával a Szerződés I. mellékletében foglalt 

menetrendnek megfelelően, a 2. fejezetben részletezett kizárólagos és különleges 

közszolgáltatási jogokat biztosítva a Szolgáltató számára. 

 

1.1.2 A Szolgáltató a menetrendben megjelölt helyi járataival Kiskunhalas Város (a 

továbbiakban: település) közigazgatási határán belül végez – díj ellenében – 

személyszállítást.  

 

1.2. SZOLGÁLTATÁSI IDŐSZAK 

 

A Szolgáltató az 1.1.2 pontban meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 

2014. október 1. nap 00:00 órától az első eredményes pályázati eljárás lezárásáig, 

legfeljebb 2 évre, 2016. szeptember 30. nap 24:00 óráig jogosult és egyben kötelezett. 

 

1.3. KIEGÉSZÍTŐ ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

 

1.3.1. A Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódóan 

jogosult minden olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amely a közszolgáltatás 

színvonalát növeli, a komplex utaskiszolgálást segíti és a közszolgáltatási feladatok 

ellátását biztosító eszközök és emberi erőforrások kihasználását javítja. Más irányú 

tevékenységet – ideértve a más közszolgáltatási vagy azzal azonos értékű szerződés 

alapján végzett személyszállítást is – a Szolgáltató abban az esetben folytathat, ha az, 

illetőleg annak eredményessége nem veszélyezteti a Szerződésben foglalt 

közszolgáltatási feladatok ellátását. 

 

1.3.2. Az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges, előírt hatósági engedélyek 

megszerzése a Szolgáltató kötelezettsége. 

 

2. KÖZSZOLGÁLTATÁSI JOGOK 

 



2.1. KIZÁRÓLAGOS JOGOK 

 

A Szolgáltató helyi járatai által érintett területen (a továbbiakban: működési terület) a 

közszolgáltatás joga a helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás 

vonatkozásában kizárólag a Szolgáltatót illeti meg. 

 

2.2. KÜLÖNLEGES JOGOK 

 

2.2.1. A Szolgáltató a menetrend-módosítását csak írásbeli véleményének, valamint a 

szükséges, azt megalapozó dokumentumok csatolásával kezdeményezheti az 

Önkormányzatnál. A menetrend módosítása, mivel az a közszolgáltatási szerződés része 

szerződés-módosításnak minősül, amelyről továbbiakban az Önkormányzat jogosult 

dönteni.  

 

2.2.2. A vonalakon, illetve vonalszakaszokon a Szerződés aláírásának napján hatályos 

menetrendi feltételek csak az érintett szolgáltatókkal való egyeztetés alapján 

változtathatók meg. 

 

2.3. KÖZSZOLGÁLTATÁSI JOGOK KORLÁTOZÁSA  

 

A Szolgáltató kizárólagos és különleges közszolgáltatási jogai a következő esetekben és 

feltételekkel korlátozhatók: 

 

Amennyiben az Önkormányzat, a Törvény erre vonatkozó rendelkezési szerinti vizsgálatot 

követően úgy ítéli meg, hogy a közszolgáltatási feladatokat más közlekedési eszközzel, 

közlekedési szolgáltatóval ill. üzemeltetési feltételek mellett kívánja ellátni, akkor a 

Szolgáltató adott feladattal összefüggő kizárólagos jogát  a közszolgáltatási szerződés 

módosításával meg kell szüntetni. A döntésig, de legfeljebb egy évig a Szolgáltatónak a 

közszolgáltatást változatlan formában el kell látnia. 

 

2.3.3. Egyéb esetekben a Szolgáltatót a 2.1. és 2.2. pont alapján megillető közszolgáltatási 

jogok csak közös megegyezéssel módosíthatók. 

 

2.3.4. A Szolgáltató közszolgáltatási jogainak változását mindenkor a Szerződést módosító 

záradékba kell foglalni. 

 

2.4. ÁTRUHÁZÁS 

 

A Szolgáltató megbízása személyére tekintettel történik. Ebből eredően a Szerződésben 

foglalt közszolgáltatói jogosultságát az Önkormányzat hozzájárulása nélkül más 

személyre sem egészben, sem részben nem ruházhatja át, a közszolgáltatási jogokat más 

gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként sem egészben, sem részben nem 

viheti be. Az Önkormányzat az átruházáshoz csak kivételesen indokolt esetben járul 

hozzá, amennyiben az átruházás nem veszélyezteti a Szerződésben rögzített 

közszolgáltatási feladatok teljesítését. 

 

A szolgáltató tájékoztatni köteles az Önkormányzatot a tulajdonosi körben bekövetkező 

változásokról.  

 

3. A SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 



 

3.1. A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSSÁGA 

 

1. A Szolgáltató mindenkor köteles biztosítani a Szerződés tárgyát képező 

közszolgáltatás folyamatos, zavartalan fenntartását, vis maior esetét kivéve. Sztrájk 

esetén a Törvény erre vonatkozó rendelkezései az irányadóak a még elégséges 

szolgáltatás biztosítása érdekében. 

 

2. A Szerződés alkalmazásában vis maiornak minősül minden a szerződő felek akaratától 

független tény, esemény vagy körülmény, amelyet a felek a tőlük ésszerűen elvárható 

erőfeszítéssel sem tudnak meggátolni. 

 

3.1.3. Bárminemű akadályoztatás esetén a Szolgáltató haladéktalanul megtesz minden 

óvintézkedést a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. Vis maior vagy sztrájk 

esetében megvizsgálja valamilyen helyettesítő szolgáltatás biztosításának lehetőségét, s 

minden rendelkezésére álló eszközzel a lehető legteljesebb mértékben törekszik a 

minimális közszolgáltatás ellátására, tájékoztatva egyidejűleg az Önkormányzatot a 

kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről. 

 

3.1.4. A Szolgáltatónak felróható üzemszünet esetén a Szolgáltatót terhel minden olyan 

költség, amelyet az Önkormányzat vagy rendelkezése alapján más szervezet kényszerült 

viselni a közszolgáltatás ideiglenes biztosításával összefüggésben. 

 

3.2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

 

3.2.1. A Szolgáltatónak mindenkor gondoskodnia kell a járatait illető kellő utastájékoztatásról, 

beleértve az akadályoztatás eseteit is. A tájékoztatásnak a rendelkezésre álló technikai 

és szervezési lehetőségeken belül az utazási lánc teljes folyamatára ki kell terjednie, 

lehetővé téve az utazási lehetőségekről való előzetes informálódást, az utasforgalmi 

létesítményeknél (állomásokon, megállóhelyeken) történő, valamint a járművön való 

tájékozódást egyaránt.  

 

3.2.2. A Szolgáltató a menetrendben meghirdetett járatokkal a vonatkozó jogszabályokban 

rögzítetteknek megfelelően köteles a személyszállítást elvállalni, az utasokkal szembeni 

szerződéskötési (szállítási) kötelezettségének eleget tenni.  

 

3.2.3. A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi felhatalmazások alapján és az arra vonatkozó 

rendelkezések figyelembevételével a közte és az utasok között megkötésre kerülő 

személyszállítási szerződés feltételeire általános szerződési feltételeket alkalmaz 

(utazási feltételek), amelyet köteles az utasok számára közzétenni és annak 1 példányát 

az Önkormányzatnak benyújtani. 

 

3.3. A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZTATÁSA, MENETREND-MÓDOSÍTÁS 

 

3.3.1. A menetrend módosítását – beleértve vonal vagy járat megszüntetését, új vonal vagy 

járat bevezetését, megállóhely megszüntetését, áthelyezését, kihagyását, új 

megállóhely létesítését, az indulási, illetőleg érkezési időpontok megváltoztatását – 

bármelyik szerződő fél kezdeményezheti.  

 



3.3.2. A tervezett módosításokra nézve a Szolgáltatónak hatáselemzést kell készítenie, amely 

bemutatja a módosítás utasforgalmi következményeit, csatlakozásokkal, átszállási 

lehetőségekkel való összefüggéseit, műszaki és személyi feltételeit, valamint pénzügyi 

hatását. Az Önkormányzat által kezdeményezett módosítások hatáselemzésének 

elkészítési határidejében a felek esetenként állapodnak meg. 

 

3.3.3. Szolgáltató a Szerződés fennállásának időtartama alatt köteles figyelemmel kísérni az 

utasforgalom és az utazási igények változását, s azok függvényében a a 

szolgáltatásoknak az igények változásához való igazítása érdekében a menetrend 

módosítását kezdeményezni. A menetrend kialakításánál mindenkor figyelemmel kell 

lennie a lakosság életviteléhez köthető utazási szokásokra (munkába-, nevelési-és 

oktatási intézményekbe járás, a lakosságot nagy számban érintő események), valamint a 

megfelelő átszállási lehetőségek biztosítására a csatlakozó közforgalmú közlekedéshez. 

 

3.3.4. A menetrend módosítását a Szolgáltató a tervezett változtatást legalább 30 nappal 

megelőzően, írásban, az előzőek szerinti hatáselemzés benyújtásával kezdeményezheti.  

 

3.3.5. A menetrend Önkormányzat által kezdeményezett és a Szolgáltató által elfogadott, 

módosítását a Szerződést módosító záradékba kell foglalni, amely a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi azzal, hogy az éves menetrend érvénybe lépésének kezdő 

napján minden menetrend-módosító záradék hatályát veszti, és a Szerződés I. melléklete 

helyébe mindenkor a jóváhagyott új menetrend lép. 

 

3.3.6. A menetrend változása esetén – ide nem értve a rendkívüli vagy sürgős helyzet 

megoldását célzó módosításokat – a Szolgáltató és az Önkormányzat együttesen köteles 

gondoskodni annak hirdetményben, helyben szokásos módon történő közzétételéről a 

változást megelőzően legalább 15 nappal. Szolgáltató a megváltozott menetrend 

hatálybalépését megelőző legalább egy nappal köteles gondoskodni azok 

megállóhelyeken történő haladéktalan kihelyezéséről. 

 

3.4. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL, MINŐSÉG 

 

3.4.1. A Szolgáltatónak folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítania az általa nyújtott 

szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: 

 a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, 

 az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára, 

 a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra, 

 az utasokkal történő kapcsolattartásra, az utastájékoztatás színvonalára és az 

utaspanaszok kezelésére, 

 az utazási okmányok és menetjegyek értékesítésének és elszámolásának 

szabályszerűségére 

 

3.4.2. Az esetleges járatkimaradásokról és a 10 percet meghaladó késésekről az ok 

feltüntetésével, a jegyellenőrzésekről a pótdíjfizetésre kötelezett személyek számának és 

a kirótt, illetőleg beszedett pótdíj megjelölésével, valamint az utaspanaszokról és azok 

elintézési módjáról, a megtett intézkedésekről a Szolgáltató köteles mindenkor 

ellenőrizhető, naplószerű nyilvántartást vezetni. Járatkimaradásnak minősül, ha a 



menetrendben meghirdetett járat az azonos útvonalon közlekedő következő járat 

indulási idejéig nem indult el vagy késése meghaladta a 90 percet. 

 

3.4.3. A szolgáltatási színvonalat az Önkormányzat a 6. fejezet 6.3. pontjában foglaltak szerint 

eljárva a közlekedési hatóság vagy külön meghatalmazott útján ellenőrzi. 

 

3.4.4. A menetrend be nem tartásáért a Szolgáltatót a vonatkozó jogszabályban előírtak 

szerint kártérítési kötelezettség terheli az utasokkal szemben. 

 

4. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 

 

4.1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK, A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE 

 

4.1.1. A Szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges ingatlanokat 

(megállóhely, utastájékoztatást szolgáló iroda) az Önkormányzat, a Szerződés VI. 

melléklete szerinti járműveket és egyéb eszközöket, az üzemeltetés műszaki és személyi 

feltételeit a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató gondoskodik a közszolgáltatás 

folyamatos és biztonságos teljesítéséhez szükséges fejlesztések, különösen az indokolt 

járműcserék megvalósításáról, az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban tartásáról, azok javításáról, karbantartásáról. 

 

4.1.2. A szolgáltatások szervezése és irányítása tekintetében – a Szerződésben és a 

jogszabályokban rögzített előírások betartása mellett – a Szolgáltató rendelkezik minden 

jogkörrel. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor biztosítja a 

zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti feltételeket, gondoskodik a 

tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege által megkövetelt irányítási, szabályozási, 

szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatok ellátásáról. A Szolgáltató felelősséget 

vállal a baleset-, tűz- és környezetvédelmi, továbbá a munkaügyi és egészségügyi 

előírások betartásáért, illetve betartatásáért. 

 

4.1.3. A Szolgáltató tevékenységét csak a jogszabályban meghatározott, menetrend szerinti 

személyszállításra jogosító, érvényes autóbuszos személyszállító engedély birtokában 

végezheti. Az engedély cseréje vagy érvényességi időtartamának lejártakor történő 

megújítása esetén a Szolgáltató köteles a közlekedési hatóság által kiadott új engedélyt 

az Önkormányzatnak haladéktalanul bemutatni.  

 

4.2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

4.2.1. A Szolgáltató ügyvezetői teendőit és a személyszállítás szakmai irányítását a Szerződés 

V. mellékletében megnevezett – az autóbuszos személyszállító engedély kiadásához a 

közlekedési hatóságnál bejelentett – személy látja el. A vezető és/vagy a szakmai 

irányító személyének változását a Szolgáltató köteles az Önkormányzatnak 

haladéktalanul bejelenteni, és a változás hatósági nyilvántartásba vételét követően 

annak tényét igazolni. Az igazolás benyújtásával a Szerződés vonatkozó melléklete 

helyébe a módosított melléklet lép. 

 

A Szolgáltató szavatolja, hogy a közszolgáltatási és ahhoz kapcsolódó tevékenységek 

ellátásában alkalmazottként vagy egyéb jogviszony alapján közreműködő személyek 

mindenkor megfelelnek a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és 

egészségügyi, jogszabályban rögzített követelményeknek. Mint munkáltató minden tőle 



elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a munkavállalók szolgálatot csak biztonságos 

munkavégzésre alkalmas állapotban teljesítsenek. 

 

 

4.3. AZ ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES VAGYONI ESZKÖZÖK ÉS AZOK HASZNÁLATA 

 

4.3.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

4.3.1.1.A Szolgáltató vállalja a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység 

ellátásához szükséges mindennemű tárgyi eszköz biztosítását, kivéve, ha azt 

jogszabály más hatáskörébe utalja. A vagyoni eszközök biztosítása történhet bérleti 

szerződés, lízingszerződés, pénzügyi lízingszerződés vagy bármely egyéb, a 

Szolgáltató számára használati jogot eredményező szerződés, illetve megállapodás 

keretében is, amennyiben az nem jár indokolatlan ráfordítás-növekedéssel. Az 

eszközök jó karban tartásának kötelezettsége minden esetben a Szolgáltatót terheli, 

függetlenül attól, hogy azok saját tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében 

vannak. 

 

4.3.1.2.A Szolgáltató köteles mindenkor rendelkezésre bocsátani a szükséges járműparkot – 

ideértve a műszaki meghibásodás, illetőleg a műszaki munkálatok vagy egyéb okok 

miatt forgalomból kieső járművek pótlását lehetővé tevő tartalék autóbuszokat is – a 

Szerződés mindenkor hatályos I. melléklete szerinti menetrendben meghatározott 

feladatoknak megfelelő mennyiségben és minőségben. 

 

4.3.1.3.Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján 

közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak 

szerint felszerelt és feliratozott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal engedélyével 

rendelkező jegykiadó berendezéssel ellátott, az adott járaton az átlagos 

utasforgalomnak megfelelő befogadóképességű, kellő tisztaságú és esztétikus jármű 

üzemeltethető. Forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó 

jogszabályokban előírt módon – ellenőrzött jármű állítható. A napi vizsgálathoz és a 

karbantartási, javítási, fenntartási tevékenység végzéséhez rendeletben előírt dologi 

feltételek hiányában a műszaki munkálatokat szakműhelyben kell elvégeztetni. A 

forgalombiztonsági ellenőrzés és a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről a 

Szolgáltató köteles mindenkor ellenőrizhető, naplószerű nyilvántartást vezetni. 

 

4.3.1.4.Autóbusz közúton csak indokolt esetben, a közút kezelőjének engedélyével, más 

közterületen csak közterület használati engedéllyel tárolható. 

 

4.3.1.5.A járatok a vonatkozó rendeletnek megfelelően csak a közlekedési hatóság által e 

célra kijelölt útvonalon közlekedtethetők és csak engedélyezett megállókat, illetve 

végállomásokat használhatnak. 

 

4.3.1.6.Amennyiben a Szolgáltató a működési területén belül menetrend szerinti autóbusz-

közlekedésre nem kijelölt útszakaszon kíván járatot üzemeltetni, úgy az 

Önkormányzat előzetes elvi hozzájárulását követően kérheti a hatóságtól az útvonal 

engedélyezését a vonatkozó eljárási rend szerint. Településen belüli utak esetében az 

Önkormányzat, ill. a Magyar Közút Kht., mint közútkezelő hozzájárulása az érintett 



önkormányzat véleményének csatolásával kérhető. Ugyanilyen módon szükséges 

eljárni megállóhely engedélyezése iránti kezdeményezés esetén is. 

 

4.3.2. MEGÁLLÓHELYEK 

 

Az autóbuszmegálló-helyek kitáblázásához szükséges oszlopok és táblák a megállóhelyeken 

biztosítottak.  

Az Önkormányzat az általa kihelyezett táblákat a menetrend szerint induló első járat 

időpontjától Szolgáltató kezelésébe adja. 

 

A továbbiakban a megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és a buszmegálló-helyet 

jelző táblák fenntartásáról, szükség szerint pótlásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a 

saját költségén.  

 

Amennyiben az utazási igények változása vagy kényszerítő helyzet valamely megállóhely 

áthelyezését vagy megszüntetését tenné szükségessé, a Szolgáltató - a körülmények 

ismertetésével és a közszolgáltatási tevékenységre gyakorolt hatás bemutatásával - 

haladéktalanul tájékoztatni köteles az Önkormányzatot. Az Önkormányzat a változtatás 

elfogadását megtagadhatja, ha annak szükségszerű voltát a Szolgáltató nem tudja kellően 

alátámasztani és a változás közérdeket sértene. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles 

tevékenységét az eredeti szerződéses feltételeknek megfelelően folytatni. A változtatás 

elfogadásának megtagadásából eredően az Önkormányzattal szemben a Szolgáltató anyagi 

jellegű igényt nem érvényesíthet. A változtatásnak az Önkormányzat részéről történő 

elfogadása esetén annak tényét és feltételeit a felek a Szerződést módosító záradékba 

foglalják. 

 

4.3.3. JÁRMŰVEK 

 

4.3.3.1. A Szolgáltató által helyi menetrend szerinti járatként üzemeltetett járművek 

jegyzékét (forgalmi engedélyek másolata, bérleti szerződések) a Szerződés VI. 

melléklete tartalmazza. 

 

4.3.3.2. A Szolgáltató köteles az Önkormányzatot évente – a tárgyévet követő március 31. 

napjáig, a továbbiakban a 6. fejezet 6.2. pontjában meghatározott beszámoló 

keretében – tájékoztatni a járműparkban bekövetkezett mennyiségi és minőségi 

változásokról, a január 1-jei állapotnak megfelelően. Ezzel egyidejűleg a VI. 

melléklet helyébe mindenkor az aktualizált melléklet lép. 

 

A Szolgáltató szavatolja, hogy a gazdasági körülmények adta lehetőségeken belül minden tőle 

telhetőt megtesz az autóbuszpark átlagos életkorának csökkentése, illetve az elöregedési 

folyamat megállítása vagy legalább lassítása érdekében. Vállalja, hogy az új járművek 

beszerzésénél kiemelt figyelmet fordít a mozgásukban korlátozott személyek utazási 

lehetőségének megkönnyítésére, a vonatkozó környezetvédelmi előírások megtartására. 

 

4.4. BIZTOSÍTÁSOK 

 

4.4.1. A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatokat a Szolgáltató viseli. E 

kockázatok ellen köteles ésszerű módon a lehető legteljesebb mértékben biztosítási 

fedezettséget létrehozni kellően fizetőképes, megfelelő biztosítótársaságnál, s azt a 

szolgáltatási időszak alatt folyamatosan fenntartani. 



 

4.4.2. A biztosításnak ki kell terjednie a Szolgáltató felelősségi körébe tartozó, a szállított 

utasoknak és harmadik személyeknek okozott – a kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítás által nem fedezett – károkra, a tulajdonos személyétől függetlenül 

mindazon ingó és ingatlan javakra, amelyeket a Szolgáltató a közszolgáltatási 

tevékenységgel összefüggésben igénybe vesz-üzemeltet, fedezetet kell nyújtani tűz- és 

robbanási kár ellen, beleértve a vis maiornak minősíthető eseményből eredő, 

biztosításra elvállalható károkat is. 

 

4.4.3. A Szolgáltató legkésőbb a szolgáltatási időszak kezdő időpontját követő hatodik hónap 

végéig másolatot ad át az Önkormányzatnak az előzőekben foglaltak teljesülését igazoló 

biztosítási kötvényből. 

 

4.5. ALVÁLLALKOZÓK 

 

4.5.1. A Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező helyi közszolgáltatási feladatok ellátásába 

legfeljebb 49 %-ban jogosult alvállalkozót, illetőleg alvállalkozókat bevonni, aki a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvényben foglaltak szerinti átlátható 

szervezetnek minősülő szervezetnek minősül, ha ezzel működési költségei 

csökkenthetők.  

 

4.5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a kiválasztásnál azonos értékű ajánlat esetén előnyben 

részesíti a helyi vállalkozásokat. 

 

4.5.3. A Szolgáltató felelős marad az alvállalkozásba adott közszolgáltatási feladatok 

ellátásáért és szavatolja, hogy az alvállalkozó(ka)t kötelezi a Szerződés 

rendelkezéseinek betartására. 

 

5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

 

5.1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

 

5.1.1. A közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel kapcsolatos üzleti kockázatot 

a Szolgáltató vállalja és a Szolgáltató viseli az összes működési költséget, beleértve az 

adókat és illetékeket, valamint a fejlesztési, beruházási ráfordításokat is. 

 

5.1.2. A Szolgáltatót illeti meg minden, a közszolgáltatásból származó és azzal összefüggő 

bevétel, ideértve a menetdíjbevételt, az utasokat jogszabály alapján megillető 

kedvezmények után járó fogyasztói árkiegészítést, az utasok által fizetett pótdíjakat, az 

önkormányzattal kötött külön Megállapodás alapján végzett tevékenység fejében 

esetlegesen járó veszteség-kiegyenlítés összegét és valamennyi egyéb bevételt. 

 

5.1.3. A Szolgáltató a helyi személyszállítási feladatok ellátásáért üzemeltetési támogatásban 

nem részesül és az Önkormányzattal szemben nem léphet fel beruházási támogatás 

követelményével. 

 

5.1.4. Veszteség-kiegyenlítésre a Szolgáltató abban az esetben válik jogosulttá, ha – a 3. 

fejezet 3.3 pontjában foglalt eljárás keretében – felmentését kéri valamely 

közszolgáltatási feladat alól, amely az utasforgalom alakulása vagy jogszabály változása 

következtében számára bizonyítottan gazdasági hátrányt okoz, és az Önkormányzat a 



szóban forgó szolgáltatás fenntartását közszolgáltatási kötelezettségként írja elő a 

Szolgáltató számára. Az Önkormányzat a közszolgáltatási kötelezettség elrendeléséről 

legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 1 éven belül dönt. A veszteség-kiegyenlítés 

a döntés meghozatalától illeti meg a Szolgáltatót. A veszteség-kiegyenlítést megalapozó 

körülmények és a gazdasági hátrány bizonyításának kötelezettsége a Szolgáltatót 

terheli. 

 

5.1.5. Hasonlóképp veszteség-kiegyenlítés illeti meg a Szolgáltatót, ha számára bizonyítottan 

gazdasági hátránnyal járó és ezért általa vállalni nem kívánt új közszolgáltatási feladatra 

kötelezi az Önkormányzat. 

 

5.1.6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási 

tevékenység folyamatos végzéséhez – az előzőek figyelembevételével – szükséges 

pénzügyi források mindenkori biztosítására. Működése során köteles olyan pénzügyi 

gazdálkodást folytatni, amely biztosítja fizetőképességének folyamatos fenntartását és 

vagyonának megőrzését.  

 

5.1.7. A Szolgáltató által végzett kiegészítő és egyéb tevékenységek eredménye átmenetileg 

sem veszélyeztetheti a közszolgáltatási tevékenység folyamatos ellátását. Amennyiben 

a Szolgáltató valamely üzleti évét egyéb tevékenységére visszavezethetően 

veszteséggel zárná, úgy az érintett tevékenységet a Szolgáltató csak abban az esetben 

folytathatja, ha az nem akadályozza a közszolgáltatási feladatok szerződésszerű 

teljesítését. 

 

5.1.8. A Szolgáltató pénzügyi helyzetének bárminemű olyan zavara esetén, amely kihatással 

lehet a Szerződésben foglaltak teljesítésére, haladéktalanul tartozik részletes 

tájékoztatást adni az Önkormányzatnak. 

 

5.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJAI, DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEK 

 

5.2.1 A viteldíjak a Szerződés VII. mellékletben kerülnek meghatározásra. 

 

5.2.2. Az Önkormányzat szavatolja, hogy a díjak meghatározásánál mindenkor figyelembe 

veszi az infláció alakulását – kiemelten az üzemanyagárak, az autóbusz beszerzési árak 

és a járművek javításával, illetve fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások 

árszínvonalának változását, valamint az ágazati jogszabályi környezet olyan változását, 

amely jelentős mértékben kihat a működés költségeire, továbbá a díjszínvonal 

utasforgalomra gyakorolt hatását. 

 

5.2.3. A díj megállapításának során az Önkormányzat köteles – az esetleges társszolgáltatók 

mellett – a Szolgáltató véleményét megkérni. A Szolgáltató köteles az utazási díjak 

tervezéséhez szükséges minden tájékoztatást megadni. 

 

5.2.4. A Szolgáltató a közszolgáltatási díj és/vagy az áralkalmazási feltételek felülvizsgálatát 

kérheti, ha az azok meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és 

körülményekben jelentős változás következett be. 

 

5.2.5.. A Szolgáltató köteles az utasoknak a vonatkozó jogszabály által előírt módon és 

mértékben utazási kedvezményt nyújtani, amelyek után a vonatkozó törvényben 

meghatározott módon és mértékben a bevételkiesést ellentételező árkiegészítésre 



jogosult. Nem illeti meg a Szolgáltatót árkiegészítés a saját hatáskörben, üzletpolitikai 

célból nyújtott kedvezmények után. 

 

5.2.6 Az utazási igazolványokon fel kell tüntetni a szolgáltató jelzését, a térbeli és időbeli 

érvényességet, az árat, s azokat nyilvántartás, elszámolás és ellenőrzés céljából 

azonosító betű- és számjelzéssel kell ellátni és szigorú számadási kötelezettség alá vont 

nyomtatványként kell kezelni. A kedvezményes utazási igazolványok csak a 

kedvezményre jogosító, jogszabályban meghatározott, érvényes igazolással együtt 

fogadhatók el utazásra. 

 

5.2.7. Az alkalmazott jegyfajtákat, azok árát, az áralkalmazás feltételeit, a jegykezelés, 

valamint a jegy-és bérletrendszer ellenőrzésének módját díjszabásban kell rögzíteni. 

Emellett szintén rögzíteni kell a díjszabásban a pótdíjak alkalmazási feltételeit, illetve 

ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket. A Szolgáltató köteles a 

díjszabást az utasok számára közzétenni, és annak 1 példányát az Önkormányzatnak 

benyújtani. 

 

5.2.8. A megállapított díjakban történő bármi nemű változtatást Szerződésmódosításként kell 

kezelni. 

 

5.3. SZÁMVITEL, ELSZÁMOLÁS 

 

5.3.1. A Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a 

szolgáltatási időszak kezdő napjától belső számvitelében köteles elkülönített 

elszámolást vezetni, s arról évente egyszerűsített mérleg és eredmény-elszámolás 

formájában kimutatást, valamint üzleti tervet készíteni. 

 

5.3.2. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és 

ráfordításokat a vonatkozó törvény szerint meghatározott számviteli politikában 

rögzített, egységes és következetes, az átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolás 

alapján kell nyilvántartani. A nyilvántartási rendszernek biztosítania kell, hogy az 1. 

fejezet 1.2. pontjában foglalt Megállapodás által érintett közszolgáltatási feladatok valós 

eredménye  – feladatcsoport szinten – külön is kimutatható legyen. 

 

5.3.3. Amennyiben a Szolgáltató az 1. pontban foglaltak szerint a Szerződés fennállásának 

időtartama alatt veszteség-kiegyenlítésre válik jogosulttá, úgy az elkülönített elszámolás 

kötelezettsége a veszteség-kiegyenlítés alapjául szolgáló közszolgáltatási 

kötelezettségekre is kiterjed. 

 

6. INFORMÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK, ELLENŐRZÉS 

 

6.1. NYILVÁNTARTÁSOK, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

6.1.1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szerződésben foglalt nyilvántartási kötelezettségeken 

túl mindenkor gondoskodik az üzletvitelhez általánosan előírt és szokásos, továbbá a 

közszolgáltatási tevékenységre nézve indokolt nyilvántartások naprakész, szabályszerű 

vezetéséről. 

 

6.1.2. A Szolgáltató a Szerződésben tételesen megjelölt eseteken túlmenően köteles az 

Önkormányzatot a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységgel 



összefüggő összes lényeges tényről és változásról külön felhívás nélkül, megfelelő 

időben tájékoztatni. 

 
6.1.3. A Szolgáltató tájékoztatni tartozik az Önkormányzatot minden olyan közszolgáltatási vagy azzal azonos 

értékű szerződés alapján végzett vagy engedélyköteles személyszállítási, továbbá minden más olyan 

egyéb tevékenységéről, amely az eszközök és humánerőforrások közös használata révén befolyással 

bírhat a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységének eredményességére. Ezzel 

összefüggésben az Önkormányzat jogosult minden olyan információ megkérésére, amely az egyes 

tevékenységek objektív és átlátható módon történő elkülönítésének megítéléséhez szükséges. 

 

6.2. BESZÁMOLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS 

 

6.2.1. A Szolgáltató köteles minden év március 31. napjáig beszámolót benyújtani az 

Önkormányzatnak, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységének 

mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére. 

 

6.2.2. A beszámolónak a Szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő minden lényeges 

tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell: 

 

az indított járatok számát, 

a hasznos és rezsi kilométer-teljesítményt, 

a férőhelykilométer-teljesítményt, 

az utasszámot és az utaskilométer-teljesítményt, 

a bevételekről készített kimutatást, a menetdíjbevételeket jegyfajtánként is 

részletezve, 

az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti 

megoszlását, 

a foglalkoztatottak számát állománycsoportonként, 

a baleseti statisztikát, 

a késett és kimaradt járatok számát, 

az utasok esetleges panaszairól készített tájékoztatót. 

 

6.2.3. A beszámolónak részét képezi az 5. fejezet 5.3. pontjában foglalt egyszerűsített mérleg 

és eredmény-kimutatás, továbbá a tárgyévre vonatkozó üzleti terv. 

 

6.3. ELLENŐRZÉS, SZANKCIÓK 

 

6.3.1. A Szerződés fennállásának időtartama alatt az Önkormányzat az általa jogszerűen 

felhatalmazott személy vagy szerv útján jogosult ellenőrizni a Szolgáltató működését és 

a Szerződésben foglaltak teljesítését. Az ellenőrzésre annak tárgyától és céljától 

függően eseti jelleggel, véletlenszerűen, vagy külön célvizsgálat keretében is sor 

kerülhet, beleértve a forgalomban történő és a Szolgáltató székhelyén, telephelyein 

történő ellenőrzést is. 

 

6.3.2. Az ellenőrzéssel megbízottak mindenkor jogosultak – a tevékenység zavarása nélkül – a 

Szerződés teljesítésére szolgáló létesítményeket és eszközöket megtekinteni, a 

Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő bármely üzleti iratát, okmányát, 

nyilvántartását bekérni vagy azokba a Szolgáltató székhelyén, telephelyein betekinteni, 

s az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan a Szolgáltató alkalmazottaitól információkat kérni. 

 

6.3.3. Az ellenőrzés kiterjedhet különösen: 



a) a menetrend betartására, az utasszállítás körülményeire és általában a szolgáltatási 

színvonal megfelelőségére; 

b) a járművek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi megfelelőségére, műszaki, 

esztétikai állapotára, a szükséges jelzések és felszerelések meglétére, valamint az 

utasforgalmi létesítmények állapotára; 

c) a munkaügyi előírások betartására, különös tekintettel a járművezetők munka- és 

pihenőidejére; 

d) az utazási igazolványok értékesítésének és elszámolásának szabályszerűségére, a 

jegyellenőrzésre; 

e) a szükséges nyilvántartások előírás szerinti vezetésére; 

f) a Szolgáltató pénzügyi gazdálkodására. 

 

6.3.4. Az Önkormányzat szavatolja, hogy az ellenőrzés során tudomására jutott, a Szolgáltató 

üzletmenetét érintő tényeket, adatokat, körülményeket mindenkor titoktartással kezeli, 

és azokat nem hozza illetéktelen harmadik személyek tudomására. 

 

6.3.5. Az ellenőrzés során esetlegesen feltárt szabálytalanságokról a kiküszöbölésükre előírt 

határidő megjelölésével jegyzőkönyv készül. A határidő letelte után a szabálytalanságok 

tényleges megszüntetését az Önkormányzat ellenőrzi.  

 

6.3.6 Ha az ellenőrzés során az Önkormányzat tudomására jutott körülményekből 

megállapítható, hogy azok nem állnak összhangban a Szerződésben foglalt jogokkal és 

kötelezettségekkel, az Önkormányzat ésszerű határidő tűzésével felszólítja a 

Szolgáltatót megfelelő magyarázat adására, illetőleg a jogsértő körülmények 

meghatározott időn belüli kiküszöbölésére. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésszerű 

állapotot indokolatlanul nem állítja helyre, úgy az Önkormányzat a Szerződést a 8. 

fejezetben szabályozottak szerint felmondhatja. 

 

7. FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

7.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

7.1.1 A Szerződésben foglaltak teljesülését a felek évente, a Szolgáltató beszámolójának 

benyújtását követő 90 napon belül, az ellenőrzések tapasztalatait is figyelembe véve 

közösen kiértékelik. Az értékelés megállapításait és a Szerződés teljesítésével 

összefüggő esetleges teendőket jegyzőkönyvben rögzítik, amely a Szerződés 

elválaszthatatlan részét fogja képezni. 

 

7.1.2. A felek kölcsönösen vállalják, hogy bármely olyan körülmény felmerülése esetén, 

amely a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység ellátását akadályozza 

vagy megnehezíti, egymással egyeztetnek és minden tőlük telhetőt megtesznek a 

körülmények feltárása és a közszolgáltatás ellátását gátló okok kiküszöbölésére. 

 

7.2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE 

 



7.2.1. A Szerződést – az abban tételesen megjelölt eseteken túlmenően – a felek kölcsönös 

érdekeltség esetén közös megegyezéssel módosíthatják. A módosítás nem vonatkozhat a 

szolgáltatási időszak meghosszabbítására, és nem állhat ellentétben a közforgalmú 

közlekedés érdekeivel, közérdeket nem sérthet. 

7.2.2. Amennyiben a Szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható 

ok következtében beállott körülmény miatt a Szerződés a felek bármelyikének lényeges 

és jogos érdekét sérti – ideértve ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály a 

Szerződés tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó 

módon változtatja meg – a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik 

félnél a Szerződés módosítását, megjelölve hogy azt milyen okból és milyen körben 

kéri. 

 

7.2.3. A kérés kézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják a Szerződés 

módosításának közös megegyezéssel történő lehetőségét, és a Szerződést a vonatkozó 

jogszabályok, valamint méltányos érdekeik figyelembevételével egybehangzó akarattal 

módosíthatják. 

 

8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

8.1. A Szerződés megszűnik: 

 

a) a Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságának 

elvesztésével, az autóbuszos személyszállító engedély jogerős 

visszavonásának időpontjában; 

b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, annak időpontjában; 

c) felmondással; 

d) az 1. fejezet 1.2. pontjában meghatározott szolgáltatási időszak lejártával. 

 

8.1.1. FELMONDÁS 

 

A Szerződést a felek meghatározott időre kötik és az csak rendkívüli esetben, nyomós 

indokok alapján, az előzetes írásbeli felszólítást és a türelmi idő eredménytelen elteltét 

követően, valamint jogszabályban foglalt esetekben mondható fel. 

 

8.1.1.1. Felmondás az Önkormányzat részéről 

 

A) Az Önkormányzat a Szerződést abban az esetben mondhatja fel, ha 

 

a) a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsérti és a jogsértés 

tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja; 



 

b) a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki 

felróhatóan súlyosan megsérti és a szerződésszegést a Önkormányzat írásbeli 

felszólítása ellenére, az abban foglalt határidőre nem orvosolja. 

B) Súlyos jogsértés, illetőleg szerződésszegés körébe tartozik különösen 

 

  a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásával összefüggő, büntetőjogi 

felelősségre vonással vagy jelentős anyagi károkozással járó cselekmény, 

  a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi 

előírások emberi életet követelő megszegése,  

 

  a közszolgáltatási tevékenység részleges vagy teljes körű önkényes 

félbeszakítása, szüneteltetése, abbahagyása, 

 

  a mindenkor hatályos menetrendi előírások rendszeres megszegése, 

 

  az utazóközönség jogainak durva és ismétlődő megsértése,  

 

  a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásához szükséges, a Szolgáltató által 

biztosítandó személyi és dologi feltételek ismétlődő vagy tartós, a Szolgáltató 

magatartására visszavezethető hiánya, 

 

  a közszolgáltatási jogok engedély nélküli átruházása. 

 

C) Felmondásra okot adó esetben az Önkormányzat az ok és a helyzetnek megfelelő 

határidő megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés kiküszöbölésére. 

Amennyiben a Szolgáltató a felszólításnak az Önkormányzat által szabott türelmi 

időn belül nem tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, az 

Önkormányzat a Szolgáltatóhoz intézett levélben jogosult a Szerződést felmondani. 

A Szolgáltató a felmondó levélben megjelölt határidőben köteles feltétel nélkül a 

közszolgáltatási jogok gyakorlását abbahagyni. Az Önkormányzat jogosult a 

Szolgáltatóval szemben érvényesíteni a Szolgáltató szerződésszegő magatartásával 

okozott igazolt károkat és kiadásokat. 

 

8.1.1.2. Felmondás a Szolgáltató részéről 

 

A) A Szolgáltató abban az esetben jogosult a Szerződést felmondani, ha 

 

 a) az Önkormányzat a Szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti 

és a Szolgáltató írásbeli felhívása ellenére nem tesz intézkedéseket annak 

orvoslására az adott helyzetnek megfelelő határidővel; 

 

 b) a Szerződés megkötésének vagy közös megegyezésen alapuló 

módosításának időpontjában a közszolgáltatási jogok gyakorlásával 

összefüggésben fennálló körülmények a Szolgáltató által bizonyítottan és rajta 



kívül álló okokra visszavezethetően oly mértékben megváltoznak, hogy a 

szerződésszerű teljesítés a Szolgáltatótól nem várható el, és a Szerződés 

feltételeinek módosításában a felek a 7. fejezet 7.2. pontjában szabályozott 

módon nem jutnak közös megegyezésre. 

 

B) Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az Önkormányzat 

 

a)  a Szolgáltató közszolgáltatási jogait a Szerződésben meg nem engedett 

módon korlátozza, 

b)  intézkedésével vagy szükséges intézkedés elmulasztásával akadályozza 

vagy lehetetlenné teszi a Szerződésben foglalt közszolgáltatások 

teljesítését, vagy jelentős kárt okoz a Szolgáltatónak. 

 

C) Az Önkormányzat részéről fennálló szerződésszegés esetén a Szolgáltató az azt 

bizonyító tények és körülmények leírásával felhívja az Önkormányzatot a 

szerződésszerű állapot helyreállítására vagy az annak céljából történő egyeztetésre. 

Amennyiben az Önkormányzat a bizonyított szerződésszegés kiküszöbölésére az 

adott helyzetnek megfelelő határidővel nem tesz intézkedéseket és a szerződésszegő 

állapot továbbra is fennáll, úgy a Szolgáltató a Szerződést az Önkormányzathoz 

intézett levélben felmondhatja és igényt tarthat bizonyított kárának megtérítésére. 

 

D) A felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell 

 

a) a felmondás előzményeit, 

 

 b) a felmondás okát és az annak jogszerűségére vonatkozó hivatkozást, beleértve 

a bizonyító tények és körülmények leírását, 

 

 c) a közszolgáltatási jogok megszűnésének, illetőleg a közszolgáltatási 

tevékenység megszüntetésének határidejét, amely nem lehet kevesebb a felmondó 

levél másik fél általi kézhezvételétől számított 3 hónapnál, és nem haladhatja meg 

az ugyanezen időponttól számított 6 hónapot. 

 

8.2. A SZERZŐDÉS LEJÁRTA 

 

8.2.1. A Szolgáltató Szerződésben biztosított közszolgáltatói jogosultsága az 1. fejezet 1.2. 

pontjában meghatározott szolgáltatási időszak záró napjával megszűnik. A 

közszolgáltatói jogosultság jelen Szerződésben foglaltak szerinti gyakorlásával 

párhuzamosan az Önkormányzat a Törvényben előírtak szerint eljárva nyilvános 

pályázati eljárás keretében választja ki az új szolgáltatót. A Szolgáltatót – a kiírásra 

kerülő pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – megilleti a pályázaton való 

részvétel joga. 



8.2.2. A Szerződés határozott időtartamára tekintettel a Szolgáltató működése során harmadik 

személlyel nem köthet olyan szerződést vagy megállapodást a Szerződés tárgyát képező 

szolgáltatások biztosítása érdekében, amelynek lejárata túllépi a Szerződés lejárati 

időpontját. Amennyiben a Szolgáltató rajta kívül álló okokból ettől eltérő megoldásra 

kényszerülne, a szerződést, illetőleg megállapodást csak az Önkormányzat előzetes 

jóváhagyásával kötheti meg azon feltétel érvényesítésével, mely szerint a Szerződés 

lejártakor a Szolgáltató jogainak és kötelezettségeinek helyébe az Önkormányzat által 

megbízott új szolgáltató lép. 

 

8.2.3. Az Önkormányzat új szolgáltató kiválasztására történő pályázat kiírása esetén abba 

beépíti a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység érdekében 

foglalkoztatottakra nézve az új szolgáltatónál történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét. 

Ehhez a Szolgáltató előzetes kimutatást készít az érintett személyekről minden 

szükséges információ megadásával, és azt legkésőbb a Szerződés lejárta előtt, a kiírás 

összeállításának érdekében átadja az Önkormányzatnak. A Szolgáltató a kimutatást a 

Szerződés lejárta előtt egy hónappal aktualizálja. 

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

 9.1. A szerződő felek a Szerződés megkötésével, értelmezésével, teljesítésével, 

megszegésével, és az abból eredő következményekkel kapcsolatban felmerült minden 

jogvitát, beleértve a bármelyik fél által gyakorolt felmondás jogszerűségére vonatkozó 

vitát is, békés úton egyeztetnek. Ennek során jogi képviselőik bevonásával 

megegyezésre törekednek. Amennyiben a tárgyalások a vita felmerülésétől számított 30 

napon belül nem vezetnek eredményre, a közszolgáltatási jogviszonnyal összefüggő 

valamennyi jogvita tekintetében az Önkormányzat székhelye szerint illetékes 

Kiskunhalasi Járásbíróság (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 14.) vagy a pertárgy 

értékétől függően a Kecskeméti Törvényszék (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) illetékes. 

 

9.2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a személyszállítási szolgáltatásokról 

szóló 2012. évi XLI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 

azon belül különösen a szerződésekre vonatkozó, valamint a felek jogviszonyára 

irányadó és hatályos egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

9.3. A Szerződés négy egyenértékű eredeti példányban kerül megkötésre. 

 

9.4.  Az alábbi mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

 

 I. melléklet: Menetrend 

 II. melléklet: Cégkivonat 

 III. melléklet:  Autóbuszos személyszállítási engedély (Szerződéskötést követően 

kerül kiállításra) 

 IV. melléklet:  Szükséges pénzügyi biztosítékot igazoló dokumentum 



 V. melléklet:  Vezető és szakmai irányító adatai 

 VI. melléklet:  Járműállomány adatai 

 VII. melléklet: A közszolgáltatás díjai 

 

 

Kelt:   .......................................................  

 

 

 

 

  ........................................................   ........................................................  

     ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÓ 



I. Melléklet: 

 

Menetrend 
 
1-es járat X Indulás 

 
2-es járat X Indulás 

 
3-as járat X Indulás 

Buszállomás 06:45 
 

Buszállomás 06:52 
 

Buszállomás 

  

13:00 

Kanizsa tér 06:47 
 

Jókai u. - Felsővárosi Isk 06:54 
 

Kanizsa tér 13:03 

Szeméttelep úti bejáró 06:55 
 

Kőrösi úti tanműhely 06:56 
 

Bútorraktár 13:05 

Szeszfőzde 06:56 
 

Sóstó fürdő 06:58 
 

Téglagyár 13:06 

Téglagyár 06:57 
 

Esze Tamás Ltp. 07:05 
 

Szeszfőzde 13:07 

Bútorraktár 06:58 
 

Kölcsey u. - Felsővárosi Isk. 07:09 
 

Szeméttelep úti bejáró 13:08 

Új református temető 07:00 
 

Vári Szabó Szki. 07:11 
 

Szeszfőzde 13:09 

Harangos tér 07:03 
 

Eperd úti forduló 07:14 
 

Téglagyár 13:10 

Tó u. - Dugonics u. 07:04 
 

Vadkerti u. - Járószék u. 07:15 
 

Bútorraktár 13:11 

Átlós u. - Szabadkai u. 07:06 
 

Vadkerti u. - Benzinkút 07:16 
 

Mártírok u. - Kiffer u. 13:12 

Szabadkai u. 07:07 
 

Fazekas u. - Bajza u. 07:18 
 

Buszállomás 13:13 

Városi Bíróság 07:09 
 

53-as út - Víztorony 07:21 
 

Buszállomás 05:29 13:29 

Buszállomás 07:12 
 

Vasútállomás 07:23 
 

Kossuth u. - Földhivatal 05:31 13:31 

Kölcsey u. - Felsővárosi Isk. 07:14 
 

Batthyány u. - Szabadkai u. 07:26 
 

Vasútállomás 05:35 13:35 

Eperd forduló 07:17 
 

Városi Bíróság 07:28 
 

Kossuth u. - Park Áruház 05:36 13:36 

Vadkerti u. - Járószék u. 07:18 
 

Buszállomás 07:30 
 

53-as út - Víztorony 05:39 13:39 

Vadkerti u. - Benzinkút 07:19 
 

Kanizsa tér 07:35 
 

Fazekas G. - Bajza u. 05:41 13:41 

Fazekas G. - Bajza u. 07:30 
 

Rendőrség 07:39 
 

Kölcsey u. - Felsővárosi Isk. 05:42 13:42 

53-as Víztorony 07:31 
 

Buszállomás 07:41 
 

Eperd úti forduló 05:45 13:45 

Vasútállomás 07:32 
 

Buszállomás 16:00 
 

Vadkerti u. - Járószék u. 05:46 13:46 

Kossuth u. - Park Áruház 07:33 
 

Kanizsa tér 16:03 
 

Vadkerti u. - Benzinkút 05:47 13:47 

Szilády Áron Gimn. 07:34 
 

Rendőrség 16:08 
 

Sóstó fürdő 05:50 13:50 

Kossuth u. - Bokányi u. 07:35 
 

Városi Bíróság 16:11 
 

Esze Tamás Ltp. 05:52 13:52 

Buszállomás 07:37 
 

Batthyány u. - Szabadkai u. 16:13 
 

Jókai u. - Felsővárosi Isk 05:55 13:55 

Buszállomás 16:00 
 

Vasútállomás 16:16 
 

Buszállomás 05:58 13:58 

Kossuth u. - Bokányi u. 16:02 
 

53-as út - Víztorony 16:18 
 

Buszállomás 06:20 14:36 

Kossuth u. - Földhivatal 16:04 
 

Bernáth Kollégium 16:20 
 

Kanizsa tér 06:23 14:39 

53-as Víztorony 16:08 
 

Vári Szabó Szki. 16:21 
 

Bútorraktár 06:25 14:41 

Bernáth Kollégium 16:10 
 

Eperd úti forduló 16:23 
 

Szeszfőzde 06:27 14:43 

Kölcsey u. - Felsővárosi Isk. 16:14 
 

Vadkerti u. - Járószék u. 16:24 
 

Szeméttelep úti bejáró 06:28 14:44 

Városi Bíróság 16:16 
 

Vadkerti u. - Benzinkút 16:25 
 

Szeszfőzde 06:29 14:45 

Szabadkai u. 16:17 
 

Kölcsey u. - Felsővárosi Isk 16:28 
 

Téglagyár 06:30 14:46 

Átlós u. - Szabadkai u. 16:19 
 

Kőrösi úti tanműhely 16:30 
 

Bútorraktár 06:31 14:47 

Tó u. - Dugonics u. 16:20 
 

Sóstó fürdő 16:32 
 

Mártírok u. - Kiffer u. 06:32 14:48 

Harangos tér 16:21 
 

Esze Tamás Ltp. 16:35 
 

Buszállomás 06:36 14:52 

Új református temető 16:25 
 

Jókai u. - Felsővárosi Isk 16:37 
    

Bútorraktár 16:28 
 

Buszállomás 16:40 
    

Téglagyár 16:29 
       

Szeszfőzde 16:30 
       

Szeméttelep úti bejáró 16:31 
    

Szeszfőzde 16:32 
       

Téglagyár 16:33 
    

Mártírok u. - Kiffer u. 16:34 
       

Buszállomás 16:35 
       

 

  

Közlekedik: X = munkanapokon  

 O = szombaton 



 
4-es járat X Indulás 

 
5-ös járat X Indulás 

 
6-os járat X,O X,O X 

Buszállomás 05:00 13:00 
 

Buszállomás 17:15 
 

Buszállomásról indul 08:20 10:20 19:20 

Kölcsey u. - Felsővárosi Isk. 05:03 13:03 
 

Kanizsa tér 17:17 
 

Jókai u. - Felsővárosi Isk. 08:23 10:23 19:23 

Vári Szabó Szki. 05:05 13:05 
 

Bútorraktár 17:19 
 

Eperd úti forduló 08:26 10:26 19:26 

Széchenyi úti üzletház 05:07 13:07 
 

Szeszfőzde 17:21 
 

Vadkerti u. - Járószék u. 08:27 10:27 19:27 

Sóstó fürdő 05:09 13:09 
 

Szeméttelep úti bejáró 17:22 
 

Vadkerti u. - Benzinkút 08:28 10:28 19:28 

Esze Tamás Ltp. 05:10 13:10 
 

Szeszfőzde 17:23 
 

Széchenyi úti üzletház 08:30 10:30 19:30 

Jókai u. - Felsővárosi Isk. 05:13 13:13 
 

Téglagyár 17:25 
 

Sóstó fürdő 08:32 10:32 19:32 

Városi Bíróság 05:16 13:16 
 

Mártírok u. - Kiffer u. 17:26 
 

Esze Tamás Ltp. 08:33 10:33 19:33 

Petőfi u. - Szép u. 05:17 13:17 
 

Buszállomás 17:29 
 

Jókai u. - Felsővárosi Isk. 08:35 10:35 19:35 

Tó u. - Dugonics u. 05:18 13:18 
 

Buszállomás 18:10 
 

Buszállomás 08:39 10:39 19:39 

Kenyérgyár 05:20 13:20 
 

Jókai u. - Felsővárosi Isk 18:13 
 

Buszállomás 08:39 10:39 

  

Tesco 05:21 13:21 
 

Esze Tamás Ltp. 18:16 
 

Kossuth u. - Bokányi u. 08:42 10:42 

  

Fejérföld u. - Munkácsy u. 05:23 13:23 
 

Sóstó fürdő 18:17 
 

Kossuth u. - Földhivatal 08:43 10:43 

  

Vasútállomás 05:26 13:26 
 

Széchenyi úti üzletház 18:19 
 

Kossuth u. - Bokréta u. 08:45 10:45 

  

Batthyány u. 47. 05:29 13:29 
 

Eperd úti forduló 18:21 
 

Vasútállomás 08:46 10:46 

  

Szénás u. 05:30 13:30 
 

Vadkerti u. - Járószék u. 18:22 
 

Kossuth u. - Park Áruház 08:48 10:48 

  

Levis bolt forduló 05:32 13:32 
 

Vadkerti u. - Benzinkút 18:23 
 

Fejérföld u. - Munkácsy u. 08:51 10:51 

  

Levis bolt forduló 06:10 14:20 
 

Jókai u. - Felsővárosi Isk. 18:25 
 

Tesco 08:53 10:53 

  

Szénás u. 06:12 14:22 
 

Buszállomás 18:28 
 

Kenyérgyár 08:54 10:54 

  

Batthyány u. 46/A 06:13 14:23 
    

Napsugár presszó 08:55 10:55 

  

Vasútállomás 06:16 14:26 
 

7-es járat O Indulás 
 

Városi Bíróság 08:57 10:57 

  

Kossuth u. - Park Áruház 06:17 14:27 
 

Vasútállomás 07:00 
 

Buszállomás 08:59 10:59 

  

Fejérföld u. - Munkácsy u. 06:18 14:28 
 

Kossuth u. - Park Áruház 07:01 
 

Buszállomás 08:59 10:59 19:39 

Tesco 06:19 14:29 
 

53-as út - Víztorony 07:02 
 

Kanizsa tér 09:00 11:00 19:40 

Kenyérgyár 06:20 14:30 
 

Vári Szabó Szki. 07:04 
 

Bútorraktár 09:05 11:05 19:45 

Tó u. - Dugonics u. 06:21 14:31 
 

Eperd úti forduló 07:06 
 

Téglagyár 09:06 11:06 19:46 

Petőfi u. - Szép u. 06:22 14:32 
 

Vadkerti u. - Járószék u. 07:07 
 

Szeszfőzde 09:07 11:07 19:47 

Városi Bíróság 06:23 14:33 
 

Vadkerti u. - Benzinkút 07:08 
 

Szeméttelep úti bejáró 09:08 11:08 19:48 

Buszállomás 06:25 14:35 
 

Sóstó fürdő 07:10 
 

Mártírok u. - Kiffer u. 09:10 11:10 19:50 

Buszállomás 06:25 14:35 
 

Esze Tamás Ltp. 07:12 
 

Buszállomás 09:12 11:12 19:52 

Jókai u. - Felsővárosi Isk 06:29 14:39 
 

Jókai u. - Felsővárosi Isk. 07:14 
 

    Esze Tamás Ltp. 06:32 14:42 
 

Buszállomás 07:15 
     

Sóstó fürdő 06:33 14:43 
 

Kanizsa tér 07:16 
     

Széchenyi úti üzletház 06:35 14:45 
 

Bútorraktár 07:21 
     

Vári Szabó Szki. 06:36 14:46 
 

Téglagyár 07:22 
     

Kölcsey u. - Felsővárosi Isk. 06:38 14:48 
 

Szeszfőzde 07:23 
     

Buszállomás 06:41 14:51 
 

Szeméttelep úti bejáró 07:24 
     

    
Mártírok u. - Kiffer u. 07:26 

     

    
Buszállomás 07:28 

     

 

 

Közlekedik: X = munkanapokon  

 O = szombaton 

 

 
 



 

II. Melléklet: 
 

Cégkivonat 
III. Melléklet: 

 
Autóbuszos személyszállítási engedély  

 

IV. Melléklet: 
 

Szükséges pénzügyi biztosítékot igazoló dokumentum 
 

V. Melléklet: 
 

Vezető és szakmai irányító adatai  
VI. Melléklet: 

 

Járműállomány adatai 
 

 

VII. Melléklet: 

 

A szolgáltatás díjai 

 

Szolgáltatás során igény bevehető jegyek és bérletek Díjak (Ft) 

(a) Egy utazásra érvényes teljes áru menetjegy elővételben  

(b) Teljes áru havi bérletjegy  

(c) Kedvezményes havi (tanuló, nyugdíjas,) bérletjegy  

(d) Kedvezményes féléves ( tanuló, nyugdíjas) bérletjegy  

(e) Kedvezményes havi (kormány-és köztisztviselők, 

közalkalmazottak, kórházi alkalmazottak) bérletjegy 
 

(f) Egy utazásra érvényes menetjegy ára buszon  

 

A díjak az ÁFA-t nem, az utasbiztosítás összegét tartalmazzák. 

 



268/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben leírt megoldási 

javaslatot elfogadja és a határozat részének tekinti. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, az 

előterjesztésben leírtak végrehajtásának előkészítésére. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.évben biztosítja a forrást 

a déli ellennyomó medence megvalósítására.  

 

Ismeretes, hogy a kiskunhalasi Sót-tó egy szél által formált, eolikus mederben kialakult 

szikes tó, melynek a vízpótlását természetes körülmények között a közvetlen környezetének 

lejtésviszonyaiból adódó csapadékbefolyás, illetve a talajvíz biztosítja. Ezekből adódik, hogy 

a tó vízszintje ingadozó, csapadékosabb időszakban megemelkedik, aszály idején pedig 

csökken. Szélsőséges időjárási viszonyok mellett így a tó ki is önthet, illetve ki is száradhat, 

mely esetekre az elmúlt évtizedek alatt volt is példa. (2010-ben a parkerdő északi része is 

vízben állt, 2009-ben pedig a csónakkikötői mederrész teljesen száraz volt.). Az ingadozó 

vízjárás jellemző a homokhátsági szikes tavakra, sőt, az elmúlt évtizedekben a csapadék 

csökkenése, az átlaghőmérséklet növekedése, illetve a természetes folyamatokat felgyorsító, 

valamint egyéb antropogén hatások, beavatkozások következtében számos homokhátsági 

természetes, szikes tó kiszáradt, eltűnt (pl.: Inokai-tó, Pirtói Nagy-tó), vagy kizárólag az 

ember fenntartó tevékenységének köszönheti meglétét (pl.: Kunfehértói Fehér-tó).  

A Kiskunhalasi Sós-tó vízpótlása is régóta megoldásra váró probléma. Jelenleg két darab 

rétegvíz-kút van kialakítva a tó közvetlen közelében (már csak az egyik üzemel), melyekből 

az elmúlt években, a hatályos engedélyek alapján megközelítőleg 78.000 m
3
/év víz került a 

tóba. Ez a vízmennyiség azonban tekintettel a tó nagy nyílt vízfelületéből, illetve a kiterjedt 

nádasokból adódó párolgásra, elenyésző mennyiség az ideális vízszint hosszú távú 

megtartására. Emiatt egyre sürgetőbb, hogy egy komplex megoldást keressünk a tó 

vízutánpótlására. 

Számos szakdolgozat, cikk, illetve egyéb dokumentum készítése mellett 2012-ben 

elkészült egy komplex tájökológiai tanulmány a Sós-tóról, illetve közvetlen környezetéről, 

mely több megoldást is javasol. Alapul véve a javaslatokat, illetve több szakember 

véleményét, az alábbi, több részből összetevődő, hosszú távon is megoldást jelentő terv tűnik 

a legcélszerűbbnek, és a leggazdaságosabban kivitelezhetőnek: 

- A Kiskunhalasi szennyvíztisztító telep korszerűsítése eredményeként jelenleg olyan 

kimenő értékeket mutat a víz, mely alapján az a felszíni folyóvizekbe engedhető. Ahhoz, hogy 

ezt állóvízben is meg lehessen tenni – vízügyi szakemberek elmondása alapján – szükség 

lenne a telepen egy plusz membrán szűrővel ellátott medence kialakítására, hogy a kimenő 

értékek tovább javuljanak (ez esetben egyes komponensek alapján tisztább lenne a kimenő 

tisztított víz, mint az ivóvíz). Ha a szennyvíztisztító telep ez irányú fejlesztése is megtörténne, 

akkor egy nyomóvezeték létesítése is megoldható lenne, mely egy átemelő-mű segítségével a 



szennyvíz-tisztító teleptől a Sós-tótól északra fekvő területre el tudná juttatni a tisztított vizet. 

A vezeték pontos útvonala majd a tervekben kerül rögzítésre, de megközelítőleg 8 km 

hosszúra kell tervezni. A tó északi része felett kialakításra kerülne egy megközelítőleg 50 

méter széles és 200 méter hosszú, kifli alakú szikkasztó medence, amely az oda vezetett vizet 

visszajuttatná a talajrétegekbe. A szikkasztómedence medre folyamatosan a tó felé mélyülne, 

átlagmélysége 1-1,5 méter körül mozogna. A tó felőli partvonalán pedig szükség lenne egy 

nádas sáv telepítésére, ugyanis a nád gyökérrendszere közismerten jó víztisztító hatással bír, 

ezzel is tovább javítva a víz minőségét. Erre a célra két megfelelő ingatlan is van a tó 

közelében, azonban mindkét terület magántulajdonban van. A megoldás eredményeként a 

tisztító-telepen keletkező tisztított vízmennyiség (jelenleg 4000 m
3
 naponta, ami 

messzemenően sok lenne a tóba), az alsóbb talajrétegeken keresztül könnyedén szinten tartaná 

a tó vízszintjét. Kiegészítésként a korábban részben betemetett Sóstói-csatornát ismételten 

össze kellene kötni csővezeték, vagy árokrendszer segítségével a Sós-tóval, hogy az esetleges 

intenzív csapadékos időben a tóban felgyülemlő, már feleslegesnek mondható vizet le 

lehessen vezetni a Dong-éri Főcsatornába, hogy ne okozzon az kiáradást. (Továbbgondolva 

ezt a megoldást, azt a vízmennyiséget, melyet már nem szükséges a Sós-tóba bejuttatni a 

szennyvíztisztító telepről, kihasználva a jelen elképzelés alapján kialakított vezetékrendszert, 

egy következő projekt keretében tovább lehetne bővíteni a nyomóvezetéket a Fejetéki-mocsár, 

vagy a külterületi, vízhiányos területekre, így még nagyobb mennyiségű vizet tudnánk helyben 

tartani, javítva ezzel a külterületi területek vízellátását. Visszatérve a nyomóvezetékre, annak 

útvonala érintené a Járó-széket, melyet szintén fel lehetne tölteni a tisztított vízzel, így ez 

egyfajta puffermedenceként funkcionálna, ahonnan pihentetés után menne a víz a Sós-tóhoz. 

Emellett a Járó-székben felgyülemlett vizet akár a környékbeli gazdák is igénybe vehetnék 

öntözésre. 

- Az előző szikkasztó medencét kiegészítve létesítésre kerülne egy víztározó is. A Sóstói 

Parkerdő és a Határ utca között van egy mélyebb fekvésű, szikes jelleget mutató 

önkormányzati ingatlan (Hrsz: 0651/25). A terület jelenleg védettség alatt áll, a kisfészkű 

aszat (Cirsium brachycephalum) jelenléte miatt, de a védettséget élvező növény a területileg 

illetékes Kiskunsági Nemzeti Park adatai alapján csak a terület egyik részén van jelen, a 

további területrészek roncsolt morfológiájú bányagödrös (számos vályogverő gödör figyelhető 

meg) részek, melynek természetvédelmi jelentősége degradáltságából kifolyólag kevésbé 

jelentős. A Dong-éri Főcsatorna közvetlenül e terület mellett fekszik, így az ingatlan szükség 

szerinti rendezését követően a csatorna vizéből könnyedén átemelhető lenne adott 

mennyiségű víz. (Más megoldási lehetőség, ami több okból előnyösebb lenne, (pl. havária 

esetén a csatornába kerülő szennyezés  bekerülésének megakadályozása miatt) ha a közelben 

haladó nyomóvezeték egy kiágazásból történhetne a mélyedés feltöltése.). Az így keletkező 

víztározó több célt is szolgálna. Egyrészt, miután a felgyülemlő víz nyomást gyakorolna a 

talajvízre, csökkentené annak áramlását, így ellennyomó-medenceként is jelentős szerepet 

töltene be. Ennek eredményeként az ÉNy-DK irányú talajvízáramlást lassítaná, mely hatására 



több talajvíz maradna a környezetében, így a közvetlenül „felette lévő” Sós-tó területén is. A 

magasabb szintű talajvíz igen jelentős pozitív hatással lenne a tó vízállására. Másrészt ha a 

feltöltés a Dong-éri Főcsatornából történne, az esetben jelentős csapadék esetén tározóként is 

használható lenne, csökkentve ezzel csapadékos időben a főcsatorna terhelését. Az alsó 

talajrétegek homokos jelleget mutatnak, így visszaáramlás (talajvíz áralmásának irányával 

ellentétes áramlás) egyes esetekben megtörténhet, de ilyen esetben a talajrétegek egyfajta 

szűrőrétegként is funkcionálnának, így a vízminőség továbbra is megfelelő maradna. Azonban 

a víztározóhoz szükséges egy zsiliprendszer kialakítására is, melyen keresztül szükség esetén 

leengedhető lenne annak vize a főcsatornába. 

Összegezve a megoldási javaslatot, az északi szikkasztómedence vízzel töltené fel a 

mélyebb talajrétegeket, mely következtében a Sós-tó vízszintje is megemelkedne, a déli 

ellennyomó-medence pedig lassítaná a talajvíz áramlását, így a víz lassabban tűnne el a 

területről. A megoldás hátránya azonban, hogy a környékbeli területeken is emelkedne a 

talajvízszint. Emellett ismeretes az a tény, hogy a szennyvizekből a kis koncentrációjú 

gyógyszermaradványokat kiszűrni jelenlegi technológiákkal nem lehet, azok csak természetes 

úton (bomlással) tűnnek el. Ezen gyógyszermaradványok pontos hatásait még kutatják, mely 

természetesen nagymértékben függ azok mennyiségétől is. Annyi bizonyos, hogy hosszú 

távon akkumulálódhatnak az élő szervezetekben, így közvetve emberre is veszélyes lehet 

olyan esetekben, mint pl. a fővárosban, ahol ezek a vegyületek, igaz alig kimutatható 

mennyiségben, de az ivóvízben is jelen vannak, melyet elfogyasztanak az ott élők. 

A fent leírtak kivitelezése, több szakemberrel együtt, becslések alapján az alábbi 

költségekkel járna: 

- A vízminőség javítása miatt kialakítandó, membránszűrővel ellátott medence 

létesítésének költsége: 400 millió Ft. 

- A tisztított víz eljuttatása a célterületre egy nyomórendszeren keresztül: 700 millió 

Ft. 

 (Ez a tétel tartalmazza a közel 8 km hosszú nyomócső kialakítását a szükséges 

szerelvényekkel, a rendszer biztonságos működéséhez szükséges nyomásjelző 

vezérlést telepítését, a magas nyomású vízszivattyúk beszerzését és telepítését 

melegtartalékkal együtt, a szennyvíztelepen kialakítandó átemelő gépház kivitelezési 

költségeit, illetve a nyomóvezetéknek a Dong-éri Főcsatorna, a vasútvonal és a 

közút (3 helyen) alatt történő átvezetéséhez szükséges műtárgyak létrtehozását.) 

- A Sós-tó északi részén kialakítandó szikkasztómedence kialakítása a szükséges 

műtárgyakkal együtt: 20 millió Ft. 

- A szikkasztó medence kialakításához szükséges ingatlan megvásárlása: a kisebb 

ingatlan esetében 1 millió Ft, vagy a nagyobb, északi terület 15 millió Ft. (nem 

szükséges a teljes területe megvásárlása) 

- A Sós-tó és a Sóstói- csatorna közötti összeköttetés kivitelezési díja: 5 millió Ft. 

- A víztározóhoz szükséges zsiliprendszer kialakítása 80 millió Ft. 



- A szükséges vízjogi létesítési, üzemeltetési, egyéb hatósági engedélyek: 5 millió Ft. 

- A szükséges szolgalmi jogok, földhivatali bejegyzések, eljárási költségek: 5 millió 

Ft. 
 

Összegezve a mindent, a projekt erős becslésen alapuló összköltsége így 1.223 millió Ft 

lenne. 
 

A költségek biztosítása önerőből nem megoldható, így mindenképpen pályázati 

forrásból lehetne finanszírozni mind a pontos tervek elkészítését, mind a kivitelezést.  

A költségek becsléséhez Farkas István a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

Kiskunhalasi Üzemigazgatóság területi ügyvezető igazgatója nyújtott elengedhetetlen 

segítséget. Jelen elképzelést egyeztettem Deák József Áronnal, a Sós-tó tanulmány 

készítőjével, Faggyas Szabolccsal a Kiskunsági Nemzeti Park tájvédelmi referensével, illetve 

Somogyi Istvánnal, a Kiskunsági Nemzeti Park területileg illetékes Kiskunhalasi őrkerület 

vezetőjével. Minden szakember kivitelezhetőnek és jó ötletnek találja az alapvető, jelen leírt 

elképzelést, értelem szerűen a részletekről még le kell folytatni több egyeztetést. 

A fentiekben ismertetett tervet ugyan praktikusabb lenne egyidejűleg kivitelezni, tehát a 

szikkasztómedence és az ellennyomó medence kialakítása egyidejűleg lenne a legcélszerűbb, 

de természetesen anyagi források figyelembevételével két részben is kivitelezhető a vízpótlási 

terv. Ebben az esetben a délebbi területre tervezett ellennyomó medence kerülhetne 

kialakításra az első ütemben, mivel ennek költségvonzata jóval alacsonyabb, mint az északi 

területek egyikére tervezett szikkasztó medence. 

Emellett a Sós-tó hosszabb távú fenntartása szükségessé tenne egy mederkotrási, illetve 

nádvágási, nádirtási tevékenységet. A tó környékének jelenleg igen nagy része nádas terület, 

azonban annak döntő többsége, hosszú évek óta ki nem termelt, avas nád. Természetvédelmi 

szempontból megközelítve ez az élettér rendkívül előnyös fészkelő madarak számára. 

Figyelembe véve, hogy a környékben alig van jelentős az állóvíz, várhatóan a Sós-tón is egyre 

szaporodni fog az itt fészkelő fajok száma. Így a nádaratáskor, valamint a nádirtáskor ezeket a 

tényezőket mindenképpen figyelembe kell venni. Emellett a tó vizének összetétele, illetve a 

környékén található sziki életközösségek alapján szikes tónak számít, így a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § alapján a tó védettség alatt áll. A védettséget 

miatt ezen tevékenységekről mindenképpen egyeztetni kell a környezetvédelmi hatósággal, 

illetve a területileg illetékes nemzeti parkkal. 

 

269/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja egy kerítéssel 

bekerített kutyafuttató létesítéséhez a tízemeletes melletti, Avar utca és Bocskai utca által 

határolt területen (222/18 hrsz.), egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, a kutyafuttató 

megvalósításához szükséges tervek elkészítésére. Emellett meghatározza, hogy a kutyafuttató 

teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a „Csipke Városközpont Megújítása” c. 

pályázatban biztosított összeget. 

 



 

270/2014. Kth. 

1.A Képviselő-testület tudomásul veszi az Eseti Bizottság beszámolóját. 

2.Az Eseti Bizottság 2014. szeptember 25-i hatállyal működését befejezi. 

 

271/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy kössön támogatási szerződést a Halasi Múzeum Alapítvánnyal az „1989. 

április 25-én erről a vasútállomásról indult haza Magyarországról a megszálló szovjet 

csapatok első alakulata. Kiskunhalas, 2014.” emléktábla megvalósítására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő költségvetés 

módosítás alkalmával a támogatási összeget a költségvetésébe beépíti. 

 

272/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a mellékelt ajánlat alapján kössön szerződést a 3 D-s képi elemek 

alkalmazásával, HD technikai rendszerrel elkészített, 400.000,-Ft +ÁFA teljesítési díjért 

megvalósuló portréfilm elkészítésére a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft-vel. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő költségvetés 

módosítás alkalmával a szerződéses összeget a költségvetésébe beépíti. 

 

273/2014. Kth. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bay-gyűjtemény elhelyezését 

szolgáló múzeumbővítés építési engedélyezési terveinek elkészíttetésére tervezői szerződést 

kössön a Halas-Terv Bt.-vel (Kiskunhalas, Mátyás tér 7.) annak 2014. augusztus 29-én kelt 

árajánlata szerint, valamint megbízza, hogy a tervezett bővítés építési engedély iránti 

kérelmét benyújtsa. A tervezési díjra és az engedélyezési eljárás költségeire a Képviselő-

testület a 2015. évi költségvetésében 2.750.000 Ft-ot biztosít. 

 

 

274/2014. Kth. 

1. A Képviselő-testület az 5/A/23 hrsz alatti és a 4689/6/A/3 hrsz alatti ingatlanok 

megnevezését „üzlet és iroda” megnevezésre kívánja változtatni, felhatalmazza a 

Polgármestert az erre irányuló ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtására. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1. pontban nevezett ingatlanokat a Halasi 

Városgazda Zrt. irodaként is hasznosíthassa. 

 

275/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalas 6393 

hrsz alatti, 19 ha 6254 m2 területű, erdő művelési ágú ingatlan vagyonkezelői jogának 

térítésmentes megszerzését. A vagyonkezelés során a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 4. pontjában nevesített egészséges életmód 

segítését célzó szolgáltatások keretében a területen rekreációs és közösségi célokat szolgáló 

parkerdőt kíván fenntartani. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás 

kezdeményezésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére és a vagyonkezelői jogot biztosító 

szerződés aláírására. 

 



 

276/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kard utca 16. 

szám, 4607 hrsz alatti terület hátsó kertrészéből mintegy 110 m2 területrész értékesítésre 

kerüljön Mamlecz Benőné, Kiskunhalas, Árpád u. 17/A alatti lakos részére, amennyiben a 

tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségeket vevő vállalja. Az értékesítendő területrész pontos 

méretéről és áráról a Képviselő-testület a változási vázrajz és az értékbecslés ismeretében, 

azok  elkészültét követően dönt . 

 

277/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Vankó Kft. 

DAOP-1.1.1/DE-13-2014-0014 számú és a Van-Plus Kft. DAOP-1.1.1/DE-13-2014-0028 

pályázati azonosítójú, a Kiskunhalas 6023/19 helyrajzi számon megvalósuló projektjeihez 

kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium javára a támogatási összeg erejéig 

jelzálogjog bejegyzés történjen. A hozzájárulás feltétele, hogy a Vankó Kft. és az 

Önkormányzat között a 6023/19 helyrajzi számú terület megvásárlásáról szóló adásvételi 

szerződés 4. pontjának 2. bekezdése módosításra kerüljön az alábbiak szerint: 

a vételárhátralék megfizetése az ipari park feltáró útja II. ütemén történő közműépítési és 

tereprendezési munkálatok elvégzésével történhet 

a vételárhátralék fennmaradó összegét 2015. december 31-ig köteles vevő megfizetni  

További feltétel, hogy a Vankó Kft. a fent jelzett szerződésben vállalt kötelezettségei 

biztosítékaként járuljon hozzá 8.001.000 Ft (6.300.000 Ft + ÁFA) értékű jelzálog-

bejegyzéshez Kiskunhalas Város Önkormányzata javára egy, a Kft. által biztosított 

értékbecslés alapján legalább ekkora értékű, a Kft. tulajdonában álló tehermentes ingatlanra. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás, ezt követően a 

jelzálog bejegyzéshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok aláírására. 

 

278/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló szeptember havi beszámolót.  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) 

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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetése 



a) kiadási főösszegét 7.193.914 e Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét 7.026.083 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  6.528.426 e Ft-ban 

c) működési többletét 12.558 e Ft-ban 

d) felhalmozási hiányát 678.046 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetés hiányának összegén belül a  

1. költségvetési egyenleg összegét  497.657 e Ft-ban 

2. finanszírozási kiadások összegét 167.831 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az (2) bekezdésben szereplő költségvetési hiány és finanszírozási 

kiadások finanszírozását 

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 225.847 e Ft-ban 

1. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 189.646 e Ft-ban 

2. felhalmozási célú hitel igénybevételével 249.995 e Ft-ban 

hagyja jóvá.  

 

(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 

1.641.137 eFt-ban állapítja meg.”   

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei helyébe e 

rendelet 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei lépnek. 

 

 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2014.szeptember 25.  

 

 

 

 

 



 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

(A melléklet megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 35/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület 

Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.) 

önkormányzati rendeletének 5.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(8) Az Ügyrendi  és Humánpolitikai Bizottság jogosult a (7) bekezdésben meghatározott 

feltételek megváltozása esetén a bérlőnek továbbra is a bérleti jogviszony folytatásának 

engedélyezésére, ha a bérlő költség alapon történő jogviszony folytatása  az ő és családja 

megélhetését tartósan veszélyezteti, és az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetén két és 

fél szeresét. Ebben az esetben a bérleti díj összege megegyezik a költségalapon megállapított 

díj licit nélküli összegével. Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság a jogosultságot 

kétévente köteles felülvizsgálni.” 

 

2.§ 

 

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

hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2014. szeptember 25. 

 

 

 

 

 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

 

 

http://www.kiskunhalas.hu/


Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete 

a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 7/1995. (IV.3.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

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

bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10.§ (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai 

Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítési díj és a 

tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 7/1995. (IV.3.) önkormányzati rendelete. 

 

2.§ 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2014. szeptember 25. 

 

 

 

 

 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

 

 


