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A képviselő-testület 2015. január 29-i zárt ülésén hozott döntések: 

 

4/2015. Kth. 

Fellebbezés 

 

5/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Flösser Tamásnak a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének ügyvezetői 

megbízatását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25.§ (1) bekezdés c) 

pontja alapján visszahívással 2015. január 31. napján megszünteti. Munkaviszonyát a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 2015. január 

31. napján felmondással megszünteti. A munkavégzés alól a felmondási idő teljes 

időtartamára felmenti. A Munkáltatónak  az Mt. 210.§ (1) bekezdése  alapján a felmondást 

indokolni nem kell.  

 

6/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének ellátásával 2015. február 1. 

napjától határozatlan időre munkaviszony keretében megbízza Nagy-Apáti Ivettet. 

Munkabérét 330.000 Ft/hó-ban, azaz havi háromszáz harmincezer forintban állapítja 

meg. Ügyvezető tisztségéhez kapcsolódóan költségtérítését 30.000 Ft/hó-ban, azaz havi 

harmincezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

a munkaszerződés aláírására 

2. A Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 14.1. pontját: 

14.1. A társaság ügyvezetője: 

Név: Nagy-Apáti Ivett 

Születési helye, ideje:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  

Adóazonosító jel:  

Az ügyvezető megbízatása a kinevezésre jogosult szerv döntésének meghozataláig, 

határozatlan időre. 

A megbízás kezdő időpontja: 2015. február 1. 

 

A Képviselő-testület elfogadja a a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát és felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat aláírására.  

3. A Képviselő-testület megbízza a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság újonnan megválasztott ügyvezetőjét, az alapító okirat cégbírósági 

változásbejegyeztetésével. 

 

A képviselő-testület 2015. január 29-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

7/2015. Kth. 

Munkaterv módosítás és napirend elfogadása 
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8/2015. Kth. 

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

Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete többletbevétel 

felhasználásával járó 2014. évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének 9.120.306 

Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításba 

be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

többletbevétel felhasználásával járó 2014. évi módosított bevételi –és kiadási 

főösszegének további 4.680.000 Ft-tal történő megemeléséhez. Az intézménynél 

keletkezett többletbevétel összegét, az intézménynek 5 napon belül be kell fizetni az 

Önkormányzat, OTP Bank Nyrt. kiskunhalasi fiókjánál vezetett 11732064-15338806-

00000000 számla számra.  

 

9/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. június 1. napjával 

létrehozott, többszörösen módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

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

szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

Az egyes önkormányzati közszolgáltatási és területfejlesztési feladatok közös ellátásában a 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai, a minden állampolgár számára elérhető 

minőségi szolgáltatás, az indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklése, a 

szolgáltatások színvonalának a gazdaságossági szempontok alapján történő javítása céljából 

az alábbi feltételekkel megállapodnak: 

 

M E G Á L L A P O D Á S 

a  

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

Létrehozásáról 
(A települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. december 1-jén hatályba lépett 

2004. évi CVII. tv-ben foglaltak figyelembevételével történő átalakulási, 2005.05.10., 2006.01.31., 2006.03.30., 

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

2012.11.28; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben foglaltak 

figyelembevételével történő módosításai, 2013.05.14-i
1
 módosításokkal;2014.11.07-i módosításokkal  

EGYSÉGES SZERKEZETBEN . 

Az átalakulás hatálybalépésének napja: 2005. február 1.) 

 

Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Balotaszállás, Ady Endre 

u. 26.) 

Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, Kossuth u. 

1.) 

                                                 
1

 

 

 
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia, Ady Endre u. 114.) 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

sz.) 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, Felszabadulás u. 

28.) 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, Szabadság tér 

8.) 

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.) 

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

Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.) 

 
2
önkéntes és szabad elhatározásukból, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. 

§-ban kapott felhatalmazás alapján 

  

 több önkormányzati feladat és hatáskör, 

 valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének 

hatékonyabb, célszerűbb ellátására
3
 

 

a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű 

ellátása érdekében egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos 

teherviselés alapján jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.
4
 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulást. 
 

A tagönkormányzatok a társulást 2004. június 01. napjától határozatlan időre hozzák létre.
5
 

6
 … 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.) A társulás neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: többcélú társulás) 

  

2.) Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. (továbbiakban: térségközpont) 

 

3.) A társulás pecsétje: Kör alakú, közepén Kiskunhalas címeréből a kun-vitéz, a kör szélén 

körbefutó felirattal: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

  

A társulás tagjai és székhelyük: 
 

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

Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, Kossuth u. 1.) 

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

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

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) 

                                                 
2
  Módosította: Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 

3
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 

4
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 

5
  Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 

6
  Hatályon kívül helyezte: 34/2007. (09.10.) HTKT sz. határozat 
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Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.) 

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

Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.) 

 

5.)  A társulás székhely önkormányzata: Kiskunhalas Város Önkormányzata
7
 

 

6.)  A társulás tagjainak képviselőit a megállapodás 3. sz. függeléke tartalmazza.
8
 

 

7.) A társulás tagjainak lakosság számát a megállapodás 4. sz. függeléke tartalmazza.
9
 

  

8.) Működési területe: a tagtelepülések közigazgatási területére terjed ki.  

 

9.)  
10

 

 

10.) A többcélú társulás feladatainak ellátására az alábbi intézményt tartja fenn:
11

 
12

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

Alapítás időpontja: 2008. január 1.
13

 

 

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

 

A többcélú társulás alapító és felügyeleti szerve a tagtelepülési önkormányzatok 

képviselő testületei. Az alapító és felügyeleti jogokat az önkormányzatok képviselő-

testületei által megbízott tagokból álló bizottság látja el. 

 

A gazdálkodás megszervezésének módja szerint, saját bankszámlával rendelkezik. Az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörű.  

A társulás gazdasági tevékenységet folytathat, gazdasági társaságban tulajdont szerezhet. 
14

 
A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA,  

FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 

 

1.) A Többcélú Társulás célja: A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, a kistérségi 

önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése. 

2.) A Többcélú Társulás funkciói: 

                                                 
7
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 

8
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 

9
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 

10
  Hatályon kívül helyezte: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 

11
  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 

12
  Hatályon kívül helyezte: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 

13
  Beiktatta: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 

14
  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat;  Hatályon kívül helyezte: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. 

határozat, hatályos: 2013. január 1. 
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 önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási 

rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös 

fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, 

 államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, 

 térségfejlesztés, 

 területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (pályázatok készítése, 

megvalósítása)
15

  

 településfejlesztés összehangolása. 
16

 

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

         Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a társulás 

útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok 

megvalósításához hozzájárulnak. 

A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság,  az, hogy 

kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség 

lakosságát. 

A Többcélú Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket.  

A Többcélú Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete által átruházott 

feladat- és hatásköröket.  

A Többcélú Társulás köteles ellátni a törvény által közvetlenül hozzá telepített önkormányzati feladat- és 

hatásköröket.  

  

4.) Többcélú Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó 

szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a 

Tanács elnöke gyakorolja. 

5.) A Többcélú Társulás egyes feladatainak ellátását a térségközpont önkormányzat, vagy a társulás más tagja 

intézménye útján látja el. A feladatellátásról a feladatot vállaló és a feladatellátást igénylő települési 

önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat 

képviselő-testülete külön megállapodást köt. 

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

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

A feladatellátás módjai: 

 társulás útján (társulási megállapodás keretében, külön társulási megállapodás 

keretében),
17

 

 saját intézmény,  

 térségközpont (városi) intézmény útján, 

 mikro térség (községi) intézmény, 

 ellátási szerződés, 

 feladat ellátási szerződés, 

 közszolgáltatási szerződés, 

 vállalkozási szerződés,  

 térségközpont polgármesteri hivatala, 

 mikro térség polgármesteri hivatala útján,  
 egyéb módon. 

  

                                                 
15

  Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
16

  Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
17

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

ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK   
  

A társulásnak az önkormányzatok által átruházott feladata és hatáskörei: 
18

 
 

A.) Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
19

 

  
20

  
21

  
22

 

 
23

 

B.) Szociális és gyermekjóléti alapellátás, szakellátás és  intézményi feladatellátás 

 

C.) Családsegítés, házi segítségnyújtás, kistérségi szintű működtetése 
   
24

 
25

 

D.) A társulás és tagjai közbeszerzési eljárásainak közös szervezése és bonyolítása 

 

E.) A kommunikációs rendszer kistérségi szintű egységes működtetése 
26

 

 

F.) Írott és elektronikus média működtetése 

 
27

  
28

 
29

 
G.) Határmenti kapcsolatok szervezése.

30
 

 

H.) Sporttal kapcsolatos feladatok közös ellátása
31

 

 

I.) Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység
32

 

 

A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott közszolgáltatási feladatokat, a feladatellátás 

módját, a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok felsorolását és a feladatot ellátó intézmény 

                                                 
18

  Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
19

  Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
20

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
21

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
22

 Hatályos 2015. 
23

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
24

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
25

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
26

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
27

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
28

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
29

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
30

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
31

  Beiktatta: 28/2008 (04.25.) HTKT sz. határozat 
32

  Beiktatta: 40/2009. (05.18.) HTKT sz. határozat 
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megnevezését a megállapodás 2. sz. függeléke tartalmazza.
33

 

A tagönkormányzatok által tervezett megállapodásokat és közös fenntartású intézmények felsorolását a 

megállapodás 2/a sz. függeléke tartalmazza.
34

 

 

II. FEJEZET 
  

A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 
  

A társulás döntéshozó szerve 
  

1.) A társulás vezető döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja e 

megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.  

2.) A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester 

helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. 

3.) A társulási tanács alakuló ülését Kiskunhalas Város Polgármestere hívja össze. A társulási 

tanács alakuló ülésén mondja ki a társulás megalakulását.
35

  

4.) A társulási tanács alakuló ülésén, tagjai sorából elnököt választ, az elnök helyettesítésére, 

munkájának segítésére alelnököt választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét. Az 

elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök személyére 

az elnök tesz javaslatot.
36

  

5.) A társulás tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 

6.) A társulási tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-

testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
37

  

7.) A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott 

közmeghallgatáson, falugyűlésen tájékoztatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás 

tevékenységéről, valamint a Halasi Média és Kultúra Non-profit Kft.-n
38

 keresztül 

folyamatos tájékoztatást adnak az ülésen hozott fontos döntésekről. 

 

A Társulási Tanács működése 
  

1.) A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  

2.) A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes 

akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.
39

  

3.) A társulási tanács ülését össze kell hívni:  

 szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;  

 a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;  

 a megyei kormányhivatal
40

 vezetőjének kezdeményezésére annak kézhezvételétől 

számított tizenöt napon belül.  

 

                                                 
33

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
34

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
35

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
36

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
37

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
38

  Módosította: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31. 

 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
39

   Hatályos: 2014.11.07. 
40

  Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
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4.) A társulási tanács ülése nyilvános.  

 

5.) A társulási tanács  

 zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 

állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 

tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;  

 zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  

 

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

képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 

azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. 

A jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a helyi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek
41

 és a társulás tagjainak. 

 

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

rendelkező tag jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma 

meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát. Adott kérdésben történő 

határozathozatal szempontjából a határozatképesség megállapításakor csak azon tagokat 

kell figyelembe venni, akik az adott feladatellátásban társult tagok. A javaslat 

elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok 

szavazatainak a felét és a jelenlévők által képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. A tag vagy képviselője – szervezeti, személyi működési feltétel 

megteremtésére vonatkozó ügyeket kivéve – csak azon ügyekben rendelkezik szavazati 

joggal, amelyekre társult. 

 

8.) Minősített többség szükséges: 

5. Társulási Megállapodás elfogadásához és módosításához
42

 

6. Szervezeti és működési szabályzat elfogadásához és módosításához
43

 

7. a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;  

8. az 5.) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez és  

9. a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 

összeférhetetlenség megállapítása.
44

  

10. 45
 

 

9.) A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévő tagok 

szavazatainak kétharmadát és a jelenlévők által képviselt települések lakosságszámának a 

felét. 

  

Bizottság 

                                                 
41

  Módosította: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31. 
42

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
43

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
44

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
45

   Hatályos: 2014.11.07. 
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1.) A társulási tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat 

hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági 

szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A bizottság 

tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a társulási tanács határozza meg, a 

bizottság elnöke a társulási tanács tagja lehet. Az elnök a bizottság javaslatáról, 

intézkedéséről a társulási tanács elnökét írásban tájékoztatja.  

 

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

céljából pénzügyi bizottságot, a Szociális Szolgáltató Központ munkájának, működésének 

figyelemmel kísérésére szociális bizottságot hoz létre. A bizottságok elnökét és tagjainak 

több mint felét a társulási tanács tagjai közül kell választani.
46

 

 

Jegyzői Kollégium 

  
1.) A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat jegyzője.  

2.) A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi. 

3.) A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába 

esetenként bevonja a kollégiumot. 

4.) A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tart a kollégiummal. 

5.) A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a 

döntések végrehajtásában.  

 

  A Társulás munkaszervezete 
  

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

működésével kapcsolatos feladatokat a Társulás székhelyének önkormányzati hivatala 

látja el (továbbiakban: munkaszervezet) külön megállapodás alapján.
47

 

 

III. FEJEZET  

 A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA 
 

A munkaszervezet feladata
48

 

 

1.) A munkaszervezet feladatai:  

 

a) ellátja az adminisztrációs feladatokat (iratkezelés, információgyűjtés, stb.) 

b) megszervezi, előkészíti a társulás üléseit, 

c) végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit, 

d) vezeti a társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat a kormányhivatalnak, 

e) elkészíti és aktualizálja a társulás szabályzatait, 

f) a társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó 

tevékenységet végez,  

                                                 
46

  Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
47

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 

 Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 

 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
48

  Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
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g) javaslatot készít, vagy készíttet a térséget érintő fejlesztési programjai 

megvalósításához, 

h) figyeli a pályázati lehetőségeket, 

i) az érintett települési önkormányzat tisztségviselőivel vagy megbízottjaival 

együttműködve elkészíti a társulás céljaival megegyező pályázati dokumentációkat, 

j) közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati 

dokumentációik elkészítéséhez, 

k) intézi a társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit,  

l) felügyeli illetve lebonyolítja a társulás és intézményei közbeszerzési eljárásait, 

m) nyilvántartja a társulás külön számlájának pénzforgalmát, 

n) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb., 

o) elkészíti a társulás költségvetését, féléves és éves beszámolóját, időközi költségvetési 

és mérleg jelentést, éves leltárát, 

p) adatot szolgáltat a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséhez, 

q) biztosítja a likviditás, szolvencia fenntartását, 

r) benyújtja a társulás éves támogatás
49

 igényét, 

s) folyamatosan nyomon követi a normatív mutatók változását, mely alapján elkészíti az 

évközi lemondásokat, pótigénylést, valamint az év végi elszámolást, 

t) Szociális Szolgáltató Központ fenntartói feladatainak ellátása: 

a) működési engedélyeztetési eljárások lebonyolítása, 

b) intézményfinanszírozási feladatok elvégzése, 

c) kapcsolattartás a működést engedélyező és ellenőrző hatóságokkal, 

d) adatszolgáltatások, kimutatások készítése az önkormányzatok részére, 

e) a szociális intézmény önkormányzatonkénti éves elszámolásának elkészítése, 

f) fenntartói ellenőrzési feladatok ellátása, 

g) felügyeleti szerv felé küldendő jelentések jóváhagyása. 

3. ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.  

 

2.) A feladatok ellátását a munkaszervezet vezetője (jegyző) irányítja, a Társulási Tanács 

felügyeli.  

 

A társulás tagjai beszámolási kötelezettsége 

 

A társulási tanács tagjai évente egyszer beszámolnak képviselő-testületüknek a 

Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
50

 

 

IV. FEJEZET 

 A TÁRSULÁS VAGYONA, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI 
  

1.) A társulás pénzügyi forrása: 

 A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét 

 települési önkormányzatok által a társulásnak átadott feladattal kapcsolatos, az 

adott feladatra járó állami hozzájárulások és egyéb támogatások, 

3. saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai) 

6. központi költségvetési pénzeszköz   

                                                 
49

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

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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7. egyéb bevételek biztosítják.
51

  

 

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

önkormányzatok a mindenkor hatályos, Magyarország
52

 költségvetéséről szóló törvényben 

az állami támogatás megállapításánál figyelembe vett lakosságuk számának arányában 

járulnak hozzá, melynek mértéke a 2.) b.) pontban meghatározott Ft/fő tagdíj.
53

  

  a.) 
54

 

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

adott költségvetési év elemi költségvetési határozatában állapítja meg.
55

  

c.) A társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban 

állapítja meg. 

d.) A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a 

társulás vagyonát képezi, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után 

fennmaradó rész a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak 

befizetésére fordítható. A Társulási Tanács a munkaszervezet útján gondoskodik a 

társulás költségvetésének végrehajtásáról.
56

 

e) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének tagdíját a 

tagönkormányzatoknak 2 részletben kell teljesíteniük. Az első részlet befizetésének 

határideje tárgyév június 30., a második részlet befizetési határideje tárgyév szeptember 

30. 

Amennyiben a tagönkormányzatok befizetési kötelezettségüknek a fenti határnapig nem 

tesznek eleget, a munkaszervezet 30 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett 

tagot írásban felhívja az elmaradt tagdíj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt 

el, a munkaszervezet újabb felhívást eszközöl 30 napos fizetési határidő megjelölésével.
57

 

60 napon túli késedelem esetén a Társulás felhatalmazza számlavezető pénzintézetét, 

hogy követeléseit az adós tagönkormányzat számlájáról beszedje.
58

 

A tagönkormányzatok által vállalt egyéb pénzügyi kötelezettség vonatkozásában az 

önkormányzat és a Társulás közötti külön megállapodásban, vagy társulási tanácsi 

határozatban foglaltakat kell irányadónak tekinteni azzal, hogy 60 napon túli késedelem 

esetén a Társulás élhet az inkasszó lehetőségével.
59

 

 
60

 

 

3.) A jelen társulási megállapodás I. fejezet IV/1.) pontjában meghatározottak szerint 

megállapított társulási hozzájárulást átutalással kell teljesíteni a társulásnak, az OTP 

Kiskunhalasi Fiókjánál vezetett 11732064-15542315 számú főszámlára.  

Azok a települési önkormányzatok, melyek a Társulás feladatellátáshoz szükséges 

jogszabályban rögzített feltételeket nem teljesítik, és ebből a Társulásnak állami 

támogatásból származó bevételkiesése származik, kötelesek a bevételkiesést megtéríteni. 

                                                 
51

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
52

  Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
53

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
54

  Hatályon kívül helyezte: 34/2007. (09.10.) HTKT sz. határozat 
55

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
56

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat, Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, 

hatályos: 2013. január 1. 
57

  Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
58

  Beiktatta: 31/2008 (05.19.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. június 17. 
59

  Beiktatta: 31/2008 (05.19.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. június 17. 
60

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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A megtérítési kötelezettség mértékéről, a fizetési határidőről a Társulási Tanács 

költségvetési, illetve zárszámadási határozatában dönt.
61

 

 

4.) A társulás tagjai által befizetett tagdíjak kezelésével és felhasználásával összefüggő 

gazdálkodási  feladatokat a munkaszervezet végzi. A pénzfelhasználásról a munkaszervezet 

vezetője év végén elszámolást  készít, melyet megvitatásra a Társulási Tanács tárgyévet 

követően, legkésőbb április 30-ig beterjeszt.
62

 

 

5.) A Társulási Tanács a társulás zárszámadását határozattal fogadja el.  

 

6.) A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályok az 

irányadók. 

V. FEJEZET 
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

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

szempontból ellenőrzik a társulás működését.  

 

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

megvitatni, és arról határozatot hozni.  

 

3.)  A munkaszervezet, mint a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) által 

ellátott feladatok belső ellenőrzését a KÖH belső ellenőre látja el.
63

 

 

 

VI. FEJEZET 

KIADMÁNYOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 

 

A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét a KÖH szabályzata tartalmazza. A számviteli 

politika és kapcsolodó szabályzatok tekintetében a KÖH szabályzatai kerülnek 

kiterjesztésre .
64

 

 

VII. FEJEZET 

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
65

 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a szociális és gyermekvédelmi 

feladatok hatékonyabb ellátása érdekében 2008. január 1. napjával megalapította önálló 

intézményét, a Szociális Szolgáltató Központot (továbbiakban SzSzK).  

A tagönkormányzatok által átadott feladatokat, valamint az SzSzK működtetésével, 

finanszírozásával kapcsolatos és egyéb részletszabályokat az egyes tagönkormányzatokkal 

                                                 
61

  Beiktatta: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
62

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 

 Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
63

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
64

  Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
65

  Beiktatta: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31. 
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kötött feladat átadás-átvételi megállapodás, a feladat ellátásához szükséges vagyon átadásáról 

szóló rendelkezéseket a vagyon átadás-átvételi megállapodás tartalmazza. 

Az SzSzK által biztosított, illetve a tagönkormányzatok által igénybevett ellátásokat az SzSzK 

alapító okirata rögzíti. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ tekintetében a Társulási 

Tanács az alapítói és irányítási jogok gyakorlója.
66

 

 

VII./A Szociális ellátások 

 

Rendeletalkotási kötelezettség 

 

(1) A többször módosított szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

tv. (Szoctv.) 92. § (1) bekezdése alapján az SzSzK által biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások tekintetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó 

rendeletalkotásra kijelöli Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületét. 

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a társult települések felhatalmazása alapján tárgyév 

április 1. napjáig
67

 rendeletet alkot a  

7. SzSzK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, 

8. a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének feltételeiről, 

9. a térítési díjhátralékosok kezeléséről, 

10. valamint a Szoctv. 92. § (2) bekezdésben foglaltakról. 

 

(3) A társult önkormányzatok Szoctv. 140/C. §-ának megfelelően, a (2) pontban 

meghatározott időpontig módosítják hatályos rendeletüket. 

 

Intézményi térítési díj 
 

(1) A Társulási Tanács az általa fenntartott SzSzK intézményi térítési díjait évente egy 

alkalommal határozattal állapítja meg tárgyév március 16-ig
68

, melyet a szolgáltatási 

önköltség korrigálása függvényében további egy alkalommal felülvizsgálhat.  

 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait az összes 

telephely vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 

tartalmazza. 
69

 

(3) Az igénybevett szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díja tekintetében 

Kiskunhalas Város Jegyzője gondoskodik a lakosság jogszabály szerinti tájékoztatásáról.
70

 

 

Személyi térítési díj 
 

                                                 
66

  Beiktatta: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
67

 Hatályos: 2015. 
68

 Hatályos: 2015. 
69

  Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
70

  Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
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(1) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, évente két alkalommal 

felülvizsgálható és megváltoztatható, kivéve a Szoctv. 115. § (6) bekezdés a)-b) pontjában 

meghatározottakat. 

 

(2) Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a 

kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül az azt alátámasztó 

dokumentumok becsatolásával a fenntartóhoz fordulhat a személyi térítési díj elengedése 

illetve csökkentése iránt. 

 

(3) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető (továbbiakban 

szakmai vezető) és a Társulás Szociális Bizottsága javaslata alapján a személyi térítési díjat 

elengedheti, ha: 

5. ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális, 

egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,  

6. a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – önhibáján kívüli egy éven túli 

munkanélküliségének fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége 

és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti.  

 

(4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Társulás Szociális Bizottsága 

javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: 

(1) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű 

családi pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, 

(2) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem 

éri el,  

 

(5) A Társulási Tanács a személyi térítési díj elengedéséről vagy csökkentéséről a kérelem 

beérkezését követő társulási ülésen határozattal dönt, zárt ülés keretében. 

 

(6) A térítési díj csökkentése vagy elengedése során kieső bevételt a kérelmező lakóhelye, 

vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell megtérítenie a 

Társulás részére külön megállapodás alapján. 

 

(7) A megállapított, be nem fizetett, nyilvántartott térítési díjról (továbbiakban térítési 

díjhátralék) a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék 

behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 

 

(8) A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak 

minősül a 249/2000. Korm.r. (Áhsz.)
71

 5. §. 3. pontja  4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§ 1. 

pontja
72

 alapján.  

A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről határozattal dönt. 

 

(9) A térítési díjhátralék törlése miatt keletkező bevételkiesést az érintett önkormányzatnak 

meg kell térítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján. 

 

VII./B. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
73

 

                                                 
71

 Hatályos 2014. november 27. 
72

 Hatályos 2015. 
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A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, azon igénybevétele, valamint a fizetendő térítési 

díjak vonatkozásában a szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az 

alábbi eltérésekkel: 

 

Rendeletalkotási kötelezettség 

 

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 

29. § (3) bekezdése alapján az SzSzK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások tekintetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, 

mint fenntartó rendeletalkotásra kijelöli Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületét. 
 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a társult települések felhatalmazása alapján tárgyév
74

 

április 1. napjáig rendeletet alkot a  

11. SzSzK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, 

azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, 

12. a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének feltételeiről, 

13. a térítési díjhátralékosok kezeléséről, 

14. valamint a Gyvt.29. § (2) bekezdésben foglaltakról. 

 

(3) A társult önkormányzatok a Gyvt. 161/E. §-ának megfelelően módosítják hatályos 

rendeletüket. 

 

Intézményi térítési díj 
 

(1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 

díjait az összes telephely vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületének rendelete tartalmazza. 

 

Személyi térítési díj 
 

(1) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Társulás Szociális Bizottsága 

javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: 

(1) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel, 

(2) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi 

pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, 

(3) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, 

(4) térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos vagy tartósan 

beteg szülő vagy gyermek esetén. 

 

Működési engedélyezési eljárás 
 

                                                                                                                                                         
73

  Beiktatta: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
74

 Hatályos 2015. 
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(1) Az SzSzK által nyújtott szolgáltatások működési engedélyezési eljárásában a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (a továbbiakban: működést engedélyező 

hatóság) illetékes. 

 

(2) Működési engedélyezési eljárás megindításáról a Társulási Tanács dönt, ezen túl a 

tagönkormányzatok jóváhagyó döntése szükséges az alábbi esetekben: 

(1) új feladat felvétele, leadása, 

(2) új telephely létrehozása, meglévő megszüntetése, 

(3) ha a működést engedélyező hatóság egyéb speciális ügyben előírja. 

 

VIII. FEJEZET 

  

A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS, 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA  

ÉS A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 

   
1.)   A társuláshoz csak települési önkormányzat képviselő-testülete csatlakozhat. 

 A csatlakozási szándékot a társulási tanács elnökének írásban kell bejelenteni. 

 Az új tag felvételi kérelmét a társulási tanács ülésén meg kell vitatni. 

       A tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott 

képviselő-testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy a társulási 

megállapodásban leírt követelményeket elfogadja.  

 

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

döntése szükséges: 

 a.) a megállapodás jóváhagyásához 

 b.) a megállapodás módosításához 

 c.) a megállapodás megszüntetéséhez 

 d.) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

  

3.) A társulásból kiválni törvényben, meghatározott esetekben, valamint a helyi 

önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül lehet.
75

 

A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a társulási megállapodást 

felmondani kívánó képviselő-testület legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és 

a társulás tagjaival közölni. 

  

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

kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott 

kötelezettségének ismételt felhívásra, határidőben nem tett eleget.
76

 

 

5.) A társulási megállapodást a felek határozatlan időre kötik meg.
77

 Amennyiben a társulás 

által felvállalt feladat a jelen társulási megállapodás hatálya alatt megszűnik – kivéve, ha 

a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott feladatra jóváhagyott 

támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. 

                                                 
75

   Hatályos: 2014.11.07.  
76

   Hatályos: 2014.11.07. 
77

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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Amennyiben jelen társulásból történő kilépés eredményeként a társulás nem felel meg a 

többcélú társulások támogatásáról szóló jogszabályban rögzített feltételeknek, úgy kilépő 

önkormányzat(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzat(ok)ra – lakosságszám szerint – jutó 

támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek 

megfizetni.  

 

6.) A társulás megszűnik, ha valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését. 

 

7.) A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás 

vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 

költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között.  

 

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

megszűnéssel vagy a kiválással összefüggésben visszafizetési kötelezettség keletkezik, a 

kapott fejlesztések arányában, illetve a Társulási Tanács döntése alapján teljesítik a 

társulás tagjai a pályázati felhívásnak megfelelő visszafizetést.
78

 

 

9.) Elszámolás rendje: 

1. A társulás tagjai a kiváláskor és megszűnéskor kötelesek egymással elszámolni. 

2. A többcélú kistérségi társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által 

a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni, 

Közös vagyon kiadásának rendje: 

3. annak a kiválás időpontjától számított 5 éven belüli kiadására a társulás tagja csak 

abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás feladatainak 

ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú társulással kötött 

szerződés alapján használati díj illeti meg.
79

 

 

IX. FEJEZET 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
  

1.) A társulás a jelen megállapodás aláírásával határozatlan időre jön létre. 

 

2.) A társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 

között tárgyalásos formában egyeztetni. Kétszeri eredménytelen egyeztetést követően a 

tagok a bírósághoz fordulhatnak. A tagok e társulási megállapodásban eredő vitáig esetére 

kikötik a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét.
80

  

 

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

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

rendelkezéseit kell alkalmazni.
81

  

                                                 
78

  Módosította: 34/2007 (09.10.) HTKT sz. határozat 
79

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
80

  Hatályos: 2014.11.07 
81

  Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 

 Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
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4.) A jelen megállapodást a társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 

5.) A társulási megállapodás mellékletei:
82

 

1. számú melléklete: a társulási megállapodás jóváhagyó aláírási példánya 

2. számú melléklete: a megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó testületi 

ülésről készült, hitelesített jegyzőkönyvi kivonat
83

 

3. számú melléklete
84

 

 

6.) A társulási megállapodás függelékei:
85

 

 

 1. számú függeléke: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás kormányzati 

funkciói
86

 

 2. számú függeléke: a már létrejött kistérségi megállapodások, a tervezett 

megállapodások és tervezett közös fenntartású 

intézmények felsorolása 

 3. számú függeléke: a társulás tagjainak képviselői
87

 

 4. számú függeléke: tagtelepülések lakosságszáma
88

 

 5. számú függeléke:  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ alapító okirata 

 

 

Kiskunhalas, 2015. január 19. 

 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását a fenntartó önkormányzatok 

képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá, a megállapodás hatályos a 

jóváhagyások közül legkésőbb elfogadott időpontjával:
89

                                                                                                                                                         
 Hatályos :      
82

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
83

  Hatályos 2015.  
84

  Hatályon kívül helyezte: 21/2011. (03.10.) HTKT határozat, hatályos: 2011. március 31. 
85

  Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 

 Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
86

  Módosította: 23/2012. (03.09.) HTKT hat., hatályos: 2012. április 1. 
87

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
88

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
89

 Hatályos: 2015.  



 

1. számú melléklet 
Balotaszállás Község Önkormányzata 79/2004..Kt.h.számú határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005.(I.27.) sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  42/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   7/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 55/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 122/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  12/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  74/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  85/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  6/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  75/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 31.  47/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 29.  44/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 13. 187/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 29. 65/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014.01.29. 2/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása:  

 

 

        …........................................    

                    polgármester 

   

Harkakötöny Község Önkormányzata 16/2004.Kt.h.számú határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005.(I.31.).sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  26/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   3/2006. sz. határozat  

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 19/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 38/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  6/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  17/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  28/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  4/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  44/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 25.  16/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 23.  20/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 14. 91/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. június 4. 27/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. február 14.  4/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása:  
 

        …........................................    

                     polgármester 

  

Kelebia Község Önkormányzata   139/2004.Kt.h.számú határozat   

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 13/2005.sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  101/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   25/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 102/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 229/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  32/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  168/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  154/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  9/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  143/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 30.  93/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 22. 41/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 13. 211/2012. sz. határozat 



 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 22. 68/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. február 05.               /2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 
 

        …......................................... 

         polgármester 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata  191/2004.Kth.számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 18/2005.sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  140/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   …/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 97/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 255/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  18/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  103/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  170/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  1/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  126/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 16.  48/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 26. 69/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 20. 292/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 30. 157/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. január 30. 21/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 
 

 

        ….........................................  

         polgármester 

 

Kisszállás Község  Önkormányzata  86/2004.Kth.számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás: 12/2005.ök.sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  98/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   5/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30.  72/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 139/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  2/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  77/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  80/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  11/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  92/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 30.  49/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 29. 39/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 13. 172/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 30. 72/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. február 04. 18/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 

 

        ….........................................  

         polgármester 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata   86/2004.Kth.számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 3/2005.(I.27).sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  66/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.  5/2006. sz. határozat  

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30.  85/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 108/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  2/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  53/2008. sz. határozat 



 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  79/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  7/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  59/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 29.  54/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 27. 28/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 18. 113/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 28. 49/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. február 13. 5/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 

 

        …....................................... 

         polgármester 

  

 

Pirtó Község Önkormányzata   34/2004.Kth. számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005..8I.26,sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  28/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   4/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 22/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 38/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  1/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  19/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  22/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  1/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  26/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 31.  10/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 26. 10/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 12. 58/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 31. 29/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. november 07. 9 /2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 

 

                    …........................................ 

         polgármester 

 

Tompa Város Önkormányzata            86/2004.Kth.számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 19/2005.sz. határozat. 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  88/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31. 15/2006. sz. határozat  

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 68/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 131/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  8/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  94/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  112/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15. 7/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  84/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 28.  30/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 26. 39/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 20. 230/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 30. 106/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014.                                 /2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 

 

        ….........................................  

         polgármester 

 

Zsana Község Önkormányzata   99/2004.Kth.számú határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 8/2005.Ök..sz. határozat. 



 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  94/2005. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   9/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. március 30. 117/2006. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2007. szeptember 10. 151/2007. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. január 15.  6/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. április 25.  71/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2008. május 19.  96/2008. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. január 15.  11/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2009. május 18.  80/2009. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2011. március 28.  44/2011. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. március 27. 41/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2012. december 20. 157/2012. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2013. május 28. 91/2013. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2014. január 28.  4/2014. sz. határozat 

Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 

 

        ….........................................  

         polgármester 



 

1. sz. függelék 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladatai  
(2012.01.01.)

90
 

 

Szakágazati besorolás: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

(törzskönyvi kivonatból beillesztve) 

 

Szakfeladat Alaptevékenység 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011210 Államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
041231

 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatási program 
041236

 Országos közfoglalkoztatási program 

076010 Egészségügyi igazgatás 

081010 Sportügyek igazgatása 

082010 Kultúra igazgatása 

082044 Könyvtári Szolgáltatások 
098010

 Oktatás igazgatása 
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  Hatályos 



 

2. sz. függelék 
A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott közszolgáltatási feladatok:

91
 

 

Közszolgáltatási feladat 
Feladatellátás 

módja 

Társult települési 

önkormányzatok 
Feladatot ellátó intézmény neve 

92 

 

Szociális közszolgáltatási feladatkörben93 
Szociális Szolgáltató Központ 

által ellátott szociális, 

gyermekjóléti feladatok: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 
c) 94

 

d) idősek otthona 

e) időskorúak 

gondozóháza 

f) családsegítés 

g) gyermekjóléti szolg. 

h) családok átmeneti 

otthona 

i) hajléktalan szálló 

j) idősek klubja 

k) fogyatékos személyek 

otthona 

l) támogató szolg. 
m) 95

 

n) fogyatékos személyek 

nappali ellátása
96

 

/ I. fejezet C-D.) pont 

önálló 

intézmény 

Kiskunhalas 

Balotaszállás 

Harkakötöny 

Kelebia 

Kisszállás 

Kunfehértó 

Pirtó 

Tompa 

Zsana 

Székhely: 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 

Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

 

Telephelyek: 
Kiskunhalas, Garbai S. u. 6. 

Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. 

Kiskunhalas, Molnár u. 6. 

Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10. 

Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. 

Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.
97

 

Tompa, Szabadság tér 1. 

Tompa, Szabadság tér 4. 
98

 
99

 

Kisszállás, Iskola u. 20-22. 

Kunfehértó, Szabadság tér 7. 

Harkakötöny, Bem u. 2. 

Harkakötöny, Ady E. u. 8. 
 

100 

1. Írott és elektronikus média működtetése / I. fejezet G.) pont
101

 

Internetes portál működtetése  www.halasregio.hu
102

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal
103

 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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  Módosította: 69/2012. (11.28.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2013. január 1. 
92

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
93

  Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
94

  Hatályon kívül helyezte: 2/2010. HTKT határozat 
95

  Hatályon kívül helyezte: 66/2011. (12.20.) HTKT hat., hatályos: 2012. január 1. 
96

  Beiktatta: 32/2012. (04.16.) HTKT hat. 
97

  Beiktatta: 32/2012. (04.16.) HTKT hat. 
98

  Hatályon kívül helyezte: 25/2011. (04.14.) HTKT határozat, hatályos: 2011. június 1. 
99

  Hatályon kívül helyezte: 18/2012. (02.20.) HTKT határozat, hatályos: 2012. március 24. 
100

  Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 

 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
101

  Beiktatta: 34/2007 (09.10.) HTKT sz. határozata 
102

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
103

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 



 

 

 

2/a. sz. függelék 
A tagönkormányzatok által tervezett megállapodások és közös fenntartású intézmények: 

 

Közszolgáltatási feladat 
Feladatellátás 

módja 

Társult települési 

önkormányzatok 
Feladatot ellátó intézmény neve 

Nyilvános könyvtári feladatok / I. fejezet B.) pont104 

Kistérségi nyilvános 

könyvtárak működtetése 

Társulási 

Megállapodás
105

 

Kiskunhalas 

Harkakötöny 

Pirtó 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal
106

 – Városi Könyvtár 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

107 

2. Írott és elektronikus média működtetése / I. fejezet G.) pont
108

 

Kistérségi települések 

rendszeres bemutatkozása, 

bemutatása, önkormányzati 

tájékoztatás a médiákon 

keresztül 

Társulási 

Megállapodás
109

 

Kiskunhalas 

Harkakötöny 

Pirtó 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal 

 – Halasi Média és Kultúra Non-

profit Kft.
110

 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

111 

3. 112
 

 

 

                                                 
104

 Hatályos 2015. 
105

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
106

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
107

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
108

  Módosította: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 
109

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
110

  Módosította: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
111

  Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
112

  Hatályon kívül helyezte: 6/2008. (01.15.) HTKT sz. határozat, hatályos: 2008. március 7. 



 

3. sz. függelék
113

 

 

A társulás tagjainak képviselői 

 

Tag Cím Képviselő 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. sz. függelék
114

 

4. A társulás tagjainak teljes állandó lakosságszáma 
(2014.01.01.) 

1. Balotaszállás 1 599 fő  

2. Harkakötöny 865 fő  

3. Kelebia 2 698 fő 

4. Kiskunhalas 29 242 fő 

5. Kisszállás 2 501 fő 

6. Kunfehértó 2 201 fő 

7. Pirtó 993 fő 

8. Tompa 4 803 fő 

9. Zsana 791 fő 

 

10/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 

Szolgáltató Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét egységes szerkezetben a 2. számú mellékletben 

foglaltak szerint jóváhagyja. 
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   Beiktatta: 16/2013. (05.15.) HTKT hat., hatályos: 2013. május 31. 
114

  Hatályos: 2015. …. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

11/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 

mellékletében szereplő Városmarketing tervet. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésében forrást 

biztosít a városmarketing feladatok megvalósítására. 

(A melléklet a dokumentum végén található.) 

 



 

 

12/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Csillagászati Obszervatórium 2015. február 1-től, 

2016. január 31-éig tartó időszakra történő üzemeltetésére beterjesztett, jelen előterjesztés 1. 

mellékletét képező Szolgáltatási Jegyzéket jóváhagyja. A 2015. február 1-től, 2016. január 31-

éig tartó időszakban a szolgáltatás díja bruttó 250.000 Ft/hó, azaz bruttó havi kettőszáz 

ötvenezer forint. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 261/2014. Kth. sz határozatát hatályon kívül helyezi. 

3. melléklet 

 

Szolgáltatási jegyzék a 2015. február 1-től 2016. január 31-ig tartó időszakra 
 

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

szolgáltatások biztosítására: 

 (szolgáltatási jegyzék):  

 

- Távcsöves égbolt bemutatása 

- Távcső használat oktatása 

- Szaktanácsadás távcsövekkel, megfigyelésekkel kapcsolatban 

- Csillagászati szakkör különböző korosztályok számára a felmerülő igények szerint. 

- Tehetséggondozás: A csillagvizsgálóval kapcsolatba kerülő tehetséges általános és középiskolás, 

valamint főiskolás, egyetemista fiatalok segítése képességeik kreatív kibontakoztatásában) 

- Derült ég esetén csillagképek lézeres bemutatása (planetáriumi műsor) 

- Internet honlap üzemeltetése 

 

Gyermek- és ifjúsági szakkör igény szerint . A szakköri foglalkozások számára fenntartott 

időpontok a nyitvatartási időn belül 17 órától kezdődnek 19.30-ig  tartanak. Gyakorlati 

észlelő munka esetén ettől eltérő időpontok is lehetnek a nyitvatartási időn belül. 

Érintett témakörök: 

A foglalkozások során sorra vesszük az egyes észlelési területeket:(Nap, Hold, bolygók, mélyég-

objektumok, változócsillagok, kettőscsillagok és a fotózás alapjai). Minden észlelési területről 

rövid, lényegre törő előadást tartunk, majd az adott területhez kapcsolódóan gyakorlati 

észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott területhez kapcsolódó 

észlelési specialitásokat. Megismerkedünk a fotózás alapjaival és a különböző fotózási 

technikákkal. 

 

Távcsöves bemutatók derült ég esetén  
Megfigyelhetők: Nap, Hold, bolygók, galaxisok, nyílt és gömbhalmazok, csillagtársulások, 

üstökösök és más égi jelenségek. 

 

Az égitestek aktuális láthatóságáról valamint az adott hónap csillagászati eseményeiről 

tájékozódhat honlapunkon a jelenségnaptárban !  

 

www.csillagvizsgalo.eu 

 

Részletes szolgáltatási jegyzék 2015. február 1-től 2016. január 31. -éig. 

 

Nyitvatartási idő : 17 órától -24 óráig (minden szombaton) 
 

Február 7 

                        Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                        Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

Február14  

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

http://www.csillagvizsgalo.eu/


 

 

Február 21 

                      Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                      Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Február 28   

                     Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                     Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 Március 7 

                      Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                      Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 Március 14          

                      Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                      Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 Március 21        

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Március 28 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                        Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Április: 4 

                      Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                      Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Április 11 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Április 18 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                        Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Április 25      

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                        Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Május: 2           

                          Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 

 

Május 9 

                          Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Május 16 

                          Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 



 

 

Május 23 

                          Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Május 30  

                        Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                         Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Június: 6 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Június 13 

                     Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                     Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 Június 20 

                    Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                    Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Június 27 

                    Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                    Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Július 4 

                    Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                    Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Július 11 

 …………..Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                   Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Július18       

                   Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                   Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 

Július 25 

                  Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                  Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Augusztus: 8 

                  Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                   Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 

 Augusztus 15 

                    Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                     Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

Augusztus 22 

                     Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                      Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Augusztus 29 



 

 

                      Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                      Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Szeptember 5 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Szeptember 12 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 Szeptember 19 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Szeptember 26 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Október 3 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 Október 10 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Október 17 

                      Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                      Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Október 24 

                      Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                      Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Október 31 

                    Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                    Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

November: 7 

                   Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                   Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

November 14 

                   Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                   Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 November 21 

                      Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                      Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 November 28 

                        Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                         Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 



 

 

December: 5 

                         Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 December12 

                         Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

December 19 

                          Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

2016.január 2  

                         Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Január 9   

                         Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Január 16       

                          Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Január 23           

                         Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Január 30  

                          Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

A szolgáltatási időpontokon belül a szolgáltató térítésmentesen biztosítja a Megrendelő által 

megjelölt célcsoportok számára a szolgáltatást! 

A programok változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja! 

 

2015. január 29. 

 

   Fülöp Róbert     Balogh István 

 

13/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és az alábbiak szerint 

elősegíti a Kiskunhalas Városi Ifjúsági-és Diákönkormányzat megalakítását: 

A Diákönkormányzat megalakításának elősegítése érdekében a következőket rendeli el: 

a) 2015. augusztus 31-ig készüljön Ifjúsági Koncepció a jelenleg folyamatban lévő és 2015. 

június 30-val lezáruló Civil és Ifjúsági Kutatás eredményeit felhasználva. Az Ifjúsági Koncepció 

tartalmazza a létrejövő Kiskunhalas Városi Ifjúsági-és Diákönkormányzat tevékenységének 

tartalmi elemeit is, valamint annak végrehajtási terve a megalakításának folyamatát, időbeli 

ütemezését. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az így elkészült koncepciót az 

érintettekkel történő véleményezést követően terjessze be jóváhagyás végett a 2015. szeptemberi 

képviselő-testületi ülésre.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. szeptemberi képviselő-testületi ülés 



 

 

b) A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a létrejövő Kiskunhalas Városi Ifjúsági-és 

Diákönkormányzat tevékenységét pénzügyileg is támogatja. A támogatás konkrét mértékét az 

Ifjúsági-és Diákönkormányzat megalakulását követően, az általa kitűzött célok függvényében 

határozza meg. 

 

14/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Cigány 

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

megállapodást.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

együttműködési megállapodások aláírására. 

1. számú melléklet  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli Fülöp Róbert 

polgármester, székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., bankszámlaszám:11732064-15338806-

00000000, adószám:15724904-2-03 , KSH statisztikai számjel:15724904-8411-321-03 , 

törzskönyvi azonosító szám: 724902) továbbiakban Önkormányzat, 

 

másrészről Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (képviseli Rostás László 

elnök, székhely: 6400 Kiskunhalas, Tó u. 36., bankszámlaszám: 11732064-15783859 , adószám: 

15783859-1-03 , KSH statisztikai számjel: 15783859-8411-323-03, törzskönyvi azonosító szám: 

783859) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a 

következő feltételekkel. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ( továbbiakban: Njtv) 80. §-a alapján 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

együttműködésének szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 

 

A megállapodás jogi háttérszabályozása: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet.  
 

A megállapodás részletesen tartalmazza Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: 

nemzetiségi önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:  

 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos 

végrehajtási feladatok ellátása (Njtv. 80. § (1)-(2)) 

- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével 

és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők 

kijelölésével, (Njtv. 80. § (3) a) ) 

- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot 

terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, 

felelősök konkrét kijelölését, (Njtv. 80. § (3) b)) 

- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 

kötelezettségekre, (Njtv. 80. § (3) c) ) 

- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (Njtv . 80. § (3) d) ). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata működése, a 

személyi-tárgyi feltételek biztosítása 

 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök 

arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül Kiskunhalas 

Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata részére a működéséhez szükséges feltételeket, az 

alábbiak szerint: 

- Az Önkormányzat tulajdonában lévő Tó utca 36. szám alatti ingatlant ingyenesen biztosítja 

a Nemzetiségi Önkormányzat számára az üléseinek lebonyolításához, közmeghallgatáshoz, 

rendezvények szervezéséhez, működési feladatok elvégzéséhez.  

- A képviselő-testület a mindenkori tárgy évi költségvetésében elfogadott összeg mértékéig 

havonta, időarányosan biztosítja működési támogatásként a Nemzetiségi Önkormányzat 

működési kiadásainak fedezetét az állami támogatás kiegészítésével. Ettől eltérni 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökének írásban benyújtott kérelmére, a polgármester 

engedélyével lehet. A támogatás fedezetet nyújt a Nemzetiségi önkormányzat működési 

kiadásaihoz: a székhely közösségi ház fenntartási költségeihez, postai, kézbesítési, gépelési, 

sokszorosítási feladatok ellátásához és az ezzel járó tárgyi és személyi feltételek 

kiadásaihoz, azzal, hogy ingatlan karbantartás, felújítás, beruházás a Stratégiai és Fejlesztési 

Osztály előzetes jóváhagyásával valósítható meg.  A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-

testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző vagy az általa megbízott személy vesz részt. A 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles legkésőbb az ülést megelőző 3. napon 

tájékoztatni a jegyzőt az ülés időpontjáról, valamint a napirenden lévő előterjesztésekről, 

határozati javaslatokról. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

iratkezelési feladatokat a jegyző a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

és Gazdálkodási osztályán keresztül biztosítja.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, 

jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a Nemzetiségi 

Önkormányzat a működési támogatásából fedezi. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának a 

nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás 

veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 

Az Njtv.  109.§ (3), (7), (9) bekezdése alapján a helyi nemzetiség önkormányzat elnökének 

tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori illetményalap, a természetbeni juttatás 

pedig az illetményalap ötven százaléka. Az elnökhelyettes részére megállapított tiszteletdíj 

nem érheti el az elnök részére megállapított összeget, a nemzetiségi önkormányzati 

képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb az elnök tiszteletdíjának  harminc százalékánál. 

- Az Njtv. 109.§ (5) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselőnek a 

képviselő-testület képviseletében vagy képviselő-testület illetve az elnök megbízásából 

végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges 

költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését az elnök engedélyezi. 



 

 

 

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

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje 
 

 
1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

 
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk 
ismeretében a jegyző megbízottja lefolytatja az egyeztetést a Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a 
Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat.  
Az állami támogatás összege mellett tájékoztatást ad Kiskunhalas Város Önkormányzata képviselő-

testületének tervezete, illetve döntése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára megítélt éves 

önkormányzati támogatásról, ezzel egyidejűleg információt szolgáltat annak esetleges célhoz 

kötöttségéről is. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az Áht. 24.§ (3) bekezdésében foglalt határidőig nyújtja be a 
költségvetési határozat tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, 
és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi 
Önkormányzatnak nyújtott helyi Önkormányzati költségvetési támogatás összegét.  
 
 

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér 

el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 

módosítja a költségvetésről szóló határozatát az Áht. 34-35.§ figyelembe vételével.  
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testületének határozata alapján módosíthatók. 
 

3. Információszolgáltatás a költségvetésről 

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

határideje: 

a) április 1. 

b) további esetben a döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül. 

 

4. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzatnak az Áht.-ban előírt határidő szerint költségvetési beszámolót kell 
készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal.  

 

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, 

kötelezettségvállalás 

 

1. Költségvetési határozat végrehajtása 



 

 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jegyző a 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási osztályán keresztül látja el. 

 
2. Kötelezettségvállalás rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása 
(végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége 
esetén az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak minden esetben  meg kell győződnie 
arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a 
fedezetet. A kötelezettség vállalási jogkörrel rendelkező személy nem vállalhat olyan 
kötelezettséget, melynek pénzügyi kihatása a rendelkezésre álló szabad keretet meghaladja. 

 
3. Utalványozás 

 

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

4. Pénzügyi ellenjegyzés 
 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének szabályait az Ávr. 55.§ (2) bekezdés g) pontja 
szabályozza. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint 
jogszerűségének ellenőrzésére irányul. 
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést - ugyanazon gazdasági 
eseményre vonatkozóan - azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, 
utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét 
közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 
 

5. Érvényesítés 

 

Az érvényesítést szabályait az Ávr. 58.§ (4) bekezdése szabályozza. 

 

6. Gazdálkodási szabályzat, számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok 
 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási szabályzata, továbbá a Számviteli 

politika és kapcsolódó szabályzatai kiterjesztésre kerülnek a Nemzetiségi Önkormányzatra. 

 

IV. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi 

számlája 

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma: 11732064-

15783859 

OTP Bank Zrt.  

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  

Elszámolási számla: 11732064-15783859  

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával 

kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos 

használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik. 

A Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi Önkormányzattól eredő támogatásának 

felhasználása a Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben 

meghatározott előirányzatok alapján a kiadások felmerüléséhez igazodóan történik átutalással 



 

 

illetve a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál vezetett Nemzetiségi Önkormányzati 

házipénztár forgalommal.  

 

1. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdálkodási osztálya a helyi 

nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat 

nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 

statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az 

elnök felelős. 

 

Az együttműködési megállapodást minden évben január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint 

módosítani.  

 

Az együttműködési megállapodást Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

14/2015. (I.29.) Kt. sz. határozatával, míg Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete …/2015. (…) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Jelen Együttműködési megállapodás elfogadásával hatályát veszti Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 298/2014. (XI.27.) Kt. sz. határozattal és a 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2014. 

(XII.01.)Cöh. sz. határozatával elfogadott Együttműködési megállapodás. 

 

Kiskunhalas, 2015. január  ……….. 

 

Fülöp Róbert      Rostás László 

              polgármester             elnök 

 

15/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkarendjében 2015. augusztus 10., 11., 12., 13., 14., 17., 

18., 19. ,április 7. és július 2., 3., valamint december 28., 29., 30., 31. napokra igazgatási 

szünetet rendel el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére az 

igazgatási szünet alatti zavartalan feladatellátás érdekében. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünet közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

16/2015. Kth. 

A Képviselő-testület elfogadja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium munkájáról a 2014. 

évi beszámolót. 

 

 

17/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2014.évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

 

Tájékoztató 
 
 

A Víziközmű-Társulat  Munkájáról  

 



 

 

 

 

 

Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. január 20. 
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5. Jogszabályi Háttér 
A társulat létrehozásánál és működtetésénél (különösen) az alábbi jogszabályi rendelkezések 
irányadóak: 

A társulat létrehozása, szervezete, működése  

• 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról 34.§-44.§  

• 160/1995. (XII. 26.) Korm. Rendelet a vízgazdálkodási társulatokról  
 

A társulat gazdálkodása  

• 1997. évi CXLIV. Törvény a gazdasági társaságokról 

• A Kft-kre vonatkozó gazdálkodási és számviteli jogszabályok 
 

6. Kronológia – A társulat főbb eseményei 

Fontosabb történések 

A Kiskunhalasi Víziközmű-társulat mai formájában két ütemben jött létre, illeszkedve a már 
megvalósult, illetve a még megvalósítandó városrészek szennyvízcsatorna-hálózatához. 

• 2002 év elején megkezdődött az „Első ütem” szervezése 

• Társulat-szervező: Csányi és Társa Kft. 

• 2002 március 19-n megalakult a társulat 

• A társulat ügyvitelét az Önkormányzat pénzügyi osztálya végezte 

• 2004 február-márciusban megkezdődött a „Második ütem” szervezése 

• Társulat-szervező: Csányi és Társa Kft. 

• 2004 június 15-n kibővült a társulat 

• 2004 szeptember 1-n a Szabó és Vécsei Kft. megbízást kapott társulati 
szaktanácsadásra 

A múlt év fontosabb eseményei 

• 2014. márciusában visszafizetésre került a második ütem beruházására felvett és lehívott 
társulati hitel, annak törlesztése az önkormányzati garanciavállalás lehívása nélkül. 

• Folyamatos ügyintézést igényel az LTP kiutalások nyomon követése, különösen mivel nem 
minden esetben történt meg a Társulat számlájára a kifizetés az OTP részéről. 

• A Társulat továbbra is gondoskodik az esetleges nemfizetések következtében szükséges 
behajtási cselekmények elindításáról az Önkormányzat felé, különös tekintettel azon LTP-t 
kötött magánszemélyek esetében, akiknek előtakarékossági számláját az LTP hátralékuk 
miatt felmondta. 

• A hálózatra történő rákötés egyik feltétele a Társulat által kiadott igazolás az érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetéséről. Az igazolások kiadása a hozzájárulás megfizetésének 
függvényében folyamatos. 



 

 

7. A társulat feladatai 

Törvényi Kötelezettségek 

• Pontos Tagnyilvántartás 

• Szabályos-, Áttekinthető 
Működés 

• Felelős Gazdálkodás 

• Könyvvitel 

 

Napi munkavégzés 

• A tagnyilvántartás pontosítása, a változások 
kezelése  
(ingatlan adás-vétel, öröklés, stb.) 

• A hozzájárulások beszedése 

• Járulékos költségek minimalizálása 

• Tanácsadás, felvilágosítás a tagoknak 

• A pénzügyi modell működőképességének 
fenntartása 

• Kontrolling 

• Mindazon feladatok amelyek, … 

• A hozzájárulások beszedésével-,  

• a befizetések nyomon követésével-,  

• a pénzügyi modell fenntartásával- 

• …kapcsolatban felmerülnek 

Részvétele a csatorna-építés finanszírozásában 

A társulat feladata igen sokrétű, egyszerűen fogalmazva, gyűjti-, továbbutalja-, ellenőrzi a 
hozzájárulásokat, biztosítja, hogy a csatornaépítéshez a kellő időben rendelkezésre álljon az önerő, 
meg legyen a társulati hitel fedezete. Társberuházóként, az Önkormányzattal közösen vesz részt a 
finanszírozásban. 



 

 

8. Napi működés – Munkaszervezet 

A társulat jelenlegi apparátusa 

Az alkalmazott technikának köszönhetően a 
működéssel kapcsolatos járulékos költségek 
továbbra is a minimális szinten vannak. 

Ügyfélszolgálat – Hozzájárulások Beszedése - 
Kontrolling 

 Az I. ütem közvetlenül az LTP-be fizető tagjainak megkeresése valamint a futamidő végének 
közeledte érezhetően javított a fizetési morálon, a tagok nagy része utolérte magát 
befizetéseivel, a társulati hitel visszafizetése a kiutalásokból lehetséges volt. 

 A II. ütemben továbbra is országos átlag feletti futamidő alatti fizetési hajlandóság, 
köszönhetően a kezdetektől végzett jó társulati adminisztrációnak, így a második ütem 
megvalósításához felvett társulati hitel visszafizetése is megtörténhetett. 

9. Az LTP szerződések 
Mivel a társulat magánszemély tagjainak többsége LTP szerződésen keresztül fizeti meg 
hozzájárulását, fontos ismerni ennek alapvető sajátosságait. 

Az LTP előnyei 

Mindenki ismeri ezeket, hiszen a 
szervezés 
kapcsán „unásig” 
ismételgették.  A 
lényege, hogy kis 
összegű-, havonta fizethető megtakarítással, 
és az éves befizetések 33%-nak megfelelő 
hozammal, nagy összeget lehet előteremteni. Így 
„hasznos eszköz” az érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetéséhez. 
A (lejáratkor) kiutaláskor összegyűlt pénz 
megelőlegezésére a társulat 70%- os állami 
kamattámogatás mellett, önkormányzati 
kezességvállalással hitelt vehet fel. Így amikor a csatornaépítés 
megindul, rendelkezésre áll az önrész, és azt akkor kell majd visszaadni a banknak, 
amikor az LTP szerződések lejárnak. 

A nem-fizetők  állami támogatást veszíthetnek! 

A lakás-takarékpénztári törvény módosítását 2008-tól már a régi betétszámlákra is alkalmazni kell. Ez 
azt jelenti, hogy a megtakarítási év 3. és 4. negyedévében az éves állami támogatásnak csak a 25-
25%át lehet lehívni. Érthetőbben fogalmazva, akinek az első félév végén nincs meg a szükséges 
befizetése, az a második féléves állami támogatást (vagy egy részét) véglegesen elveszítheti. Az, 
hogy mennyivel kevesebb támogatás került az ügyfél számlájára ennek kapcsán, ténylegesen csak a 
futamidő végén fog kiderülni, emiatt abba a helyzetbe kerülünk majd, hogy hiába fizette meg valaki 
(késedelmesen vagy visszamenőleg) az egész hozzájárulását, még is további befizetéseket kell tőle 
kérnünk, az elmaradt állami támogatások miatt. 
 

Elektronikus 
Információ-Átadás 

Interneten 

Ügyfélszolgálati 

Iroda 

Az Intézőbizottság Elnöke 

1 fő ügyintéző munkatárs 

Analitikus könyvelés 

Szaktanácsadás 

Egyenlegközlők, levelek készítése 

Kontrolling 

Könyvelés 



 

 

10. Eredmények - Feladatok 

A jelenlegi helyzet 

A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat az elmúlt évben is a már megszokott eredményességgel végezte 
munkáját. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A társulat gazdálkodása a vonatkozó számviteli és gazdasági jogszabályoknak megfelelően folyik, 
pénzügyi helyzete stabil. Éves mérlegét, és a kötelező bevallásokat, - kimutatásokat határidőre 
benyújtja, az ellenőrző bizottság és a felügyeleti szervek hiányosságot-, szabálytalanságot nem 
tapasztaltak. 

Előttünk álló feladatok 

A társulati hitel visszafizetését követően is gondoskodni kell az elmaradással rendelkezők 
megkeresését tartozásuk ügyében, adott esetben kezdeményezni kell a tartozások behajtását. Túl 
azon, hogy ez a Társulat törvényi kötelezettsége valamint a jól fizető lakosok érdekeinek védelme is, 
mivel az elmaradással rendelkező lakosok az érdekeltségi hozzájárulás teljes körű megfizetéséig nem 
köthetnek rá a csatornarendszerre és nagy összegű talajterhelési díjat kell fizetniük, elmondható, hogy 
ez az ő érdekükben is történik. 
 
2015. január 20. 
 

 
 
 

Vili  Gábor  
Intézőbizottság Elnöke  

 I. ütem II. ütem Összesen 

Taglétszám 1863 2583 4446 

ebből:    

LTP-t Kötött 1503 2408 3911 

Nem kötött LTP-t 350 500 850 

Jogi Személy Tulajdonában 10 103 113 



 

 

A könyvelőiroda tájékoztatója a 2013. év kapcsán: 

 

I. Általános rész: 

 

A Társulat ismertetése: 

A társulat székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A képviseletre jogosult és a beszámoló aláírására kötelezett a mindenkori elnök 

A társulat tagjai, a társulatot létrehozó ingatlantulajdonosai. 

 

A Társulat tevékenységi köre: 

A Kiskunhalas szennyvíz beruházásának önrészét gyűjti össze. 

4213 Folyadék szállítással kapcsolatos műszaki tanácsadás 

 

A Társulatnál a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásával Dr Burka Endre 

mint mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező személy (regisztrációs szám: 138001, 

cím: 3434, Mályi, Kossuth. u. 33.) van megbízva. 

 

Számviteli politika: 

A vállalkozás számviteli politikájának összeállítása és a beszámoló elkészítésénél alkalmazott 

szabályrendszer a Számviteli Törvény és az egyéb szervezetek könyvvezetését szabályozó 

kormányrendelet alapelvei és előírásai alapján került kialakításra. Ez biztosítja azt, hogy a 

társulat beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét. 

Az előírások szerint a társulat egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek tartalma: 

Egyszerűsített mérleg 

Egyszerűsített eredmény kimutatás 

Kiegészítő melléklet 

A mérlegkészítés időpontja: Követő év. február 20. 

 

Alkalmazott eljárások: 

A társulat könyvvezetése kettős könyvviteli rendszerben történik. A társulat a használatában 

lévő eszközökről és azok forrásairól és a gazdasági műveletekről olyan nyilvántartást vezet, 

mely az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, 

folyamatosan és áttekinthetően mutatja. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, 

al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörben fogja össze. A 

számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy könyvelését a számviteli 

törvény előírásai szerint vezesse. 

 

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. 

számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk 

rendelkezésre álljanak. 

A társulat eredményét összköltség eljárással állapítja meg. Az eredménykimutatásban a 

bevételeket és a ráfordításokat bruttó módon kell kimutatni. 

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két, vagy több évet is érintenek, az adott 

időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az, az alapul 

szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. 

 

A tárgyi eszközöket beszerzési áron, az amortizációval csökkentve mutatja ki. Amennyiben a 

tárgyi eszköz a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve 

használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, terven felüli értékcsökkenés elszámolása után 



 

 

ki kell vezetni. A 100.000,- Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, 

tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy 

összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 

 

A vállalkozás a tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet. 

 

II. Sajátos rész 

 

A 2012 év során a gazdálkodásnak azt a momentumát kell kiemelni, hogy elszámolásra került 

az 1-es ütem, és vagyonfelosztási javaslatot készítettünk az önkormányzat felé. 

 

1, Eredményhez kapcsolódóan. 

 

A vízközmű társulatok jellemzően a gazdálkodásuk során működési költség hozzájárulást 

kapnak az önkormányzatoktól, kamat bevételekre tesznek szert, és a befizetett önrész 

költséghányada (mely alapszabályban rögzített) tartalmazza a működési költségek bevételi 

fedezetét. Ezeket a bevételek között számoljuk el.  

Az érdekeltségi hozzájárulásokba épített költségfedezetet a társulati közcél megvalósulásakor, 

ill. a befizetések zárásakor számoljuk el, és ezért egy látszólagos veszteség keletkezik a 

működés során. Ebben az évben az I. ütem elszámolása megtörtént. A társulati hitel 

visszafizetésre került, befolyt az Ltp-k túlnyomó része. Az I. ütem vagyon átadását a 

könyvekből kivezettük, az előírásoknak megfelelően a rendkívüli tételek között. A látszólagos 

veszteség a befizetések végelszámolásakor elszámolásra került, és megszűnt a rá jutó 

látszólagos veszteség.  

A társulat a működése során felhalmozott működési költségei teljes körűen fedezett a 

befizetett lakossági hozzájárulások költséghányadával. A társulat biztonságra és 

takarékosságra épülő pénzkezelése meghozta a gyümölcsét, és a realizált kamatok ez évben 

teljes körűen fedezték a működési költségeket. Ezzel komoly pénzügyi tartalék realizálódott a 

társulatnál. A II ütem önrész átutalása teljes körűen megtörtént. A 383.108 e Ft-os önrészt 

jelen mérlegben a 8570/2009 PM állásfoglalásnak megfelelően kivezettük. 

 

Véglegesen átadott érdekeltségi hozzájárulás: 102.067.759,- Ft 

 

 

Előző években felhalmozott működési költség: 48.209.143,- Ft 

Tárgyévi működési költség: 9.386.810,- Ft 

Összesen: 57.595.953,- Ft 

 

 

Összefoglalóan tehát megállapítható, hogy a társulat költséggazdálkodása példaértékű. Az 

előírásoknak megfelelő, és rendkívül takarékos. Pénzügyi tekintetben kiemelkedően stabil a 

gazdálkodása. 

 

2, Mérleghez kapcsolódóan: 

 

 

Eszközök: 

 

Értékpapírok 35.000 ezer Ft 

Lekötött betét 7.192 ezer Ft 



 

 

Készpénz 1.134 ezer Ft 

Bankszámla 4.801 ezer Ft 

 

Összesen: 48.127 ezer Ft 

 

A közmű társulat nagyon gondosan, a törvényi és rendeleti előírások betartásával forgatja a 

befizetett pénzeszközeit. A befektetések államkötvények, OTP garantált értékpapírok, és 

betétek. Valamennyi befektetés hozza az elvárt (állam kötvény alaphozam) hozamot. A 

december 31-i épp bankszámlán lévő pénzeszköz csak a lejárt, és még épp tovább nem utalt 

pénzeszköz átmeneti állapota, a gazdálkodás példaértékű. 

 

Források: 

 

Véglegesen átadott érdekeltségi hozzájárulás: 102.068, ezer- Ft 

Korábbi évek működési vesztesége -48.209. ezer- Ft 

Tárgyévi működési veszteség -9.387 ezer- Ft 

Társulati hitel lehívás II 3.274 ezer Ft 

Egyéb 381 ezer Ft 

 

Összesen:  48.127 ezer- Ft 

 

A II. ütem társulati hitele majdnem teljes körűen fizetve lett, a csekély maradékra van fedezet. 

Az értékpapírok, lekötött betét és az ltp-s szerződések megnyugtató fedezetet jelentenek. A 

pénzügyi ütemtervnek megfelelően folyik a források feltöltése, és ez alapján határozottan 

kijelenthető, hogy az önkormányzati garancia vállalás beváltása nem várható. 

 

Kijelenthető, a társulat a II. ütem forrásbiztosítására teljes körűen megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2014-02-14 

 

       Dr Burka Endre 

 

18/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben csatlakozni kíván a 

„Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz. Felhatalmazza a polgármestert a 

szándéknyilatkozat, valamint a csatlakozási szerződés aláírására. A győztesek díjazására a 

2015. évi költségvetésében  50000 Ft-ot biztosít. 

 

19/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy befogadó 

állomás illetve idegenrendészeti őrizetre alkalmas objektum létesüljön Kiskunhalas területén. 

A megvalósulás helyszíneként elsősorban a Szegedi úti egykori laktanyák területét javasolja. 

Emellett elfogadja, ha az őrzött szállás a Mártírok úti rendőrségi ingatlanon valósul meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szegedi úti ingatlanok 

vonatkozásában a Belügyminisztériumnak benyújtsa a megfelelő dokumentumokat és hogy a 

Megyei Rendőr-főkapitányság felé a támogató nyilatkozatot kiadja.  

 

20/2015. Kth. 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 3306 hrsz. alatti, 824 m2 területű, 

kivett építési terület művelési ágú ingatlanát Szűcs Mátyásné, Kiskunhalas, József Attila u. 25. 



 

 

sz. alatti lakos részére, a terület értékesítési árát értékbecslés alapján 500.000.-Ft-ban 

határozza meg. 

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

A Képviselő-testület a 24/2009. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

21/2015. Kth. 

A Képviselő-testület értékesíteni kívánja Romvári György, Kiskunhalas, Huszár u. 15. sz. 

alatti lakos részére a kiskunhalasi 3403 hrsz-ú ingatlant. A Képviselő-testület meg kívánja 

vásárolni  Romvári Györgynek a kiskunhalasi 3012/5 hrsz-ú ingatlanban birtokolt 692/33399 

eszmei hányadát és a 3402 hrsz-ú ingatlanban birtokolt 215/549 eszmei hányadát, mely 

tulajdoni hányadok tulajdonjogát ezen jogügylet keretében az Önkormányzat megszerzi. 

Az ingatlanok eladási és vételi áráról a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 

értékbecslés alapján dönt. Az értéktöbblethez jutó fél az ingatlanok értékkülönbségét 

megfizeti. 

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos ügyvédi és egyéb költségek felét, a földhivatali bejegyzési 

költségek 66%-át az Önkormányzat megfizeti. A Képviselő-testület megbízza a Halasi 

Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 289/2009. Kth. és a 69/2011. Kth. számú határozatait 

hatályon kívül helyezi. 

 

22/2015. Kth. 

A Képviselő-testület értékesíteni kívánja a Kiskunhalasi Járási Földhivatal 800061/7/2014. 

számú határozata alapján kialakuló 6041 hrsz.-ú, beépítetlen terület művelési ágú, 3170 m2 

területű ingatlant a Romvári Teherszállító Kft., Kiskunhalas, Huszár u. 15. sz. alatti 

gazdasági társaság részére.  

Az ingatlan eladási árát értékbecslés alapján a Képviselő-testület 684 Ft/m2-ben határozza 

meg. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a vevőt terhelik. A Képviselő-testület 

megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a 

polgármestert az előszerződés, majd a végleges szerződés aláírására. 

 

23/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Kiskunhalasi csoportjával kötött megállapodásban foglalt, a térítésmentes használat    

határidejének meghosszabbításához 2015. december 31. napjáig. 

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

aláírására. 

Együttműködési megállapodás  1. sz. módosítás 
 

 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas, Hősök tere 

1., 

 

másrészről a Máltai Szeretet Szolgálat Kiskunhalasi csoportja Kiskunhalas, Kossuth u. 

29. /együttműködő partner/ között a mai napon az alábbiak szerint: 

 

Előzmények: A Szerződő felek 2014. március 30. napján egymással Együttműködési 

megállapodást írtak alá melyben kifejezik azon szándékukat, hogy Kiskunhalas Város 



 

 

Önkormányzat szociális feladatainak ellátásával összefüggésben folyamatosan, 

határozatlan ideig együttműködnek, segítik egymás munkáját.  Az Önkormányzat a 

megállapodás keretében a Kiskunhalas, Szent Imre u. 1. szám alatti önkormányzati 

ingatlant térítésmentes használatba adta a Máltai Szeretetszolgálata Kiskunhalasi 

csoportjának adományai tárolására, rendszeresen tartott adományozás céljára. A 

megállapodás 5. pontjában a használat határidejét - határozott időre -  2014. december 31. 

napjáig állapították meg.  

 

1. A Szerződő Felek ezennel kölcsönös egyetértés alapján megállapodnak, hogy az 

Együttműködési megállapodást – határozott ideig – 2015. december 31. napjáig 

meghosszabbítják. 
 

2. A Megbízási Szerződés egyéb pontjait Szerződő Felek változatlanul érvényben lévőnek 

tekintik és azt – az 1. számú módosítással együtt - kölcsönösen magukra nézve 

kötelezőnek  fogadják el a továbbiakban is. 

 

Kiskunhalas, 2015-01-31  

 

……………………………………                                  ………………………………… 

 Kiskunhalas Város Önkormányzat                             Máltai Szeretetszolgálata 

Kiskunhalasi  

      képviseletében                                                            csoportja képviseletében   

 

         Fülöp Róbert                                                                     Balogh Gábor     

         polgármester                                                                     csoportvezető                                                     

 

 

24/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Hit Gyülekezete  Szeretetszolgálat 

Kiskunhalasi Tagszervezetével kötött megállapodásban foglalt, a térítésmentes használat    

határidejének meghosszabbításához 2015. december 31. napjáig. 

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

aláírására. 

 

Együttműködési megállapodás  1. sz. módosítás 
 

 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas, Hősök     

tere 1. ,  
másrészről a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi tagszervezete  

Kiskunhalas, Szathmáry S. u. 2. /együttműködő partner/ között a mai napon az alábbiak 

szerint: 

 

 

Előzmények: A Szerződő felek 2014. március 03. napján egymással Együttműködési 

megállapodást írtak alá melyben kifejezik azon szándékukat, hogy Kiskunhalas Város 

Önkormányzat szociális feladatainak ellátásával összefüggésben folyamatosan, határozatlan 

ideig együttműködnek, segítik egymás munkáját.  Az Önkormányzat a megállapodás 

keretében a Kiskunhalas, Szent Imre u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlant térítésmentes 

használatba adta a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata Kiskunhalasi tagszervezetének 



 

 

adományai tárolására, rendszeresen tartott adományozás céljára. A megállapodás 5. pontjában 

a használat határidejét - határozott időre -  2014. december 31. napjáig állapították meg.  

 

1. A Szerződő Felek ezennel kölcsönös egyetértés alapján megállapodnak, hogy az 

Együttműködési megállapodást – határozott ideig – 2015. december 31. napjáig 

meghosszabbítják. 
 

2. A Megbízási Szerződés egyéb pontjait Szerződő Felek változatlanul érvényben lévőnek 

tekintik és azt – az 1. számú módosítással együtt - kölcsönösen magukra nézve kötelezőnek  

fogadják el a továbbiakban is. 

 

Kiskunhalas, 2015-01-31  

 

……………………………………                                  ………………………………… 

 Kiskunhalas Város Önkormányzat                                  Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata  

      képviseletében                                                                           képviseletében   

 

         Fülöp Róbert                                                                             Bodó Rita     

         polgármester                                                                       tagszervezet vezető                                                     

 

25/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a HTKT Szociális Szolgáltató 

Központtal kötött megállapodásban foglalt, a térítésmentes használat    határidejének 

meghosszabbításához 2015. december 31. napjáig. 

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

aláírására. 

 

Együttműködési megállapodás  1. sz. módosítás 
 

 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas, Hősök       

tere 1., 

másrészről a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ – 

továbbiakban HTKT SZSZK - Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. /együttműködő partner/ között a 

mai napon az alábbiak szerint: 

 

Előzmények: A Szerződő felek 2014. május 30. napján egymással Együttműködési 

megállapodást írtak alá melyben kifejezik azon szándékukat, hogy Kiskunhalas Város 

Önkormányzat szociális feladatainak ellátásával összefüggésben folyamatosan, 

határozatlan ideig együttműködnek, segítik egymás munkáját.  Az Önkormányzat a 

megállapodás keretében a Kiskunhalas, Szent Imre u. 2. szám alatti önkormányzati 

ingatlant térítésmentes használatba adta a HTKT Szociális Szolgáltató Központ 

adományai tárolására, rendszeresen tartott adományozás céljára. A megállapodás 5. 

pontjában a használat határidejét - határozott időre -  2014. december 31. napjáig 

állapították meg.  

 

1. A Szerződő Felek ezennel kölcsönös egyetértés alapján megállapodnak, hogy az 

Együttműködési megállapodást – határozott ideig – 2015. december 31. napjáig 

meghosszabbítják. 
 



 

 

2. A Megbízási Szerződés egyéb pontjait Szerződő Felek változatlanul érvényben lévőnek 

tekintik és azt – az 1. számú módosítással együtt - kölcsönösen magukra nézve 

kötelezőnek  fogadják el a továbbiakban is. 

 

Kiskunhalas, 2015-01-31  

 

……………………………………                                  ………………………………… 

 Kiskunhalas Város Önkormányzat                                  HTKT Szociális Szolgáltató 

Központ  

      képviseletében                                                                           képviseletében   

 

         Fülöp Róbert                                                                            Nyilas László     

         polgármester                                                                          intézményvezető                                                     

 

 

26/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

27/2015. Kth. 

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI28.) sz. 

rendelet 4.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és 

Humánpolitikai Bizottság, valamint az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 

 

28/2015. Kth. 

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) sz. 

rendelet 4.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolóját. 

 

29/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló január havi beszámolót.  
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A 2015. évet átfogó operatív terv a „Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi 

akcióterületének fejlesztése” (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001) című projekt előkészítő szakaszának 

keretében kidolgozott helyzetelemző városmarketing stratégiát alapul véve került kidolgozásra. 

 

BEVEZETŐ 

 

„Eladni” a várost. Egy sikeres városvezetés ezt szem előtt tartva, nemcsak a lakosok elégedettségét tudja 

fokozni, hanem az idegenforgalmi adót és kereskedelmi bevételt is növelheti. Meg kell ragadni a város előtt 

álló lehetőségeket, ki kell használni a természetföldrajzi előnyöket, rá kell mutatni az építészeti, műemléki 

adottságokra és fejleszteni kell az infrastrukturális, társadalmi és gazdasági feltételeket. Meg kell határozni 

azokat a csoportokat, amelyeket a város a marketingtevékenység középpontjába kíván állítani. A városnak 

meg kell jelennie a különböző fórumokon, kiállításokon, ahol a célcsoportja elérhető, ki kell alakítani a 

kapcsolatot a közönséggel. 

A lakosság számára ugyanannyira fontos, mint az idelátogató turisták vagy kirándulók számára, hogy 

Kiskunhalasról kedvező kép táruljon eléjük, a helyhez kacsolódó élmények pozitívak legyenek és az 

átutazóknak kedve legyen visszatérni városunkba. 

Szintén közvetlen cél, hogy a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma növekedjen 

városunkban. A 2013-as évben a dél-magyarországi városlistán Kiskunhalas a 13. helyen szerepel. Ez a 

statisztika rövidtávon mérhető, és konkrét visszaigazolása lesz a városvezetés erőfeszítéseinek. 

Ezt az igényt segíti kielégíteni, megvalósítani a települések marketingtevékenysége. 

 

CÉL 

 

Az önkormányzat városmarketing-stratégiai elképzelések megvalósítására olyan szervezeti hátteret kell 
biztosítani, amely a munkát koordinálja, összefogja, vezeti, irányt mutat, ellenőriz. A városvezetés 
felelőssége, hogy az önkormányzati szervek együttműködve dolgozzanak a stratégia megvalósulásáért, 
amely biztosítja, hogy ismertebbé, kihasználtabbá, népszerűbbé, nagyobb forgalmúvá váljanak a város 

nevezetességei, értékei. A turisztikai előnyökön túl, a város meglévő és kialakítandó adottságain keresztül 
közvetlenül növelhetők a gazdasági előnyök is. 

Fontos, hogy Kiskunhalas képviselő-testülete, a városi alapítványok kuratóriumai, a helyi civil szervezetek, 
szolgáltatók együttműködve, azonos szellemiségben dolgozzanak a közös cél érdekében. Csak összefogással 
lehet eredményeket elérni. 

 

 

  



 

 
3 

 

HELYZETELEMZÉS 

 

Kiskunhalas város marketingpozícionálása során figyelembe kell venni a „Csipke-városközpont megújítása 

– Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése” (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001) című projekt 

előkészítő szakaszában elvégzett SWOT analízist, mellyel feltérképezték a Kiskunhalas piaci életképességét 

a turizmus területén, illetve megismerték, hogy mely feladatok a legfontosabbak versenystratégiai 

szempontjából. 

SWOT Analízis 

ERŐSSÉGEK  GYENGESÉGEK 

 
 Világhírű Halasi Csipke városa. 
 Történelmi hagyományok, épített 

örökségek széles köre. 
 Gazdag kulturális programok, évente 

ismétlődő események. 
 Érintetlen természeti környezet, gazdag 

flóra és fauna. 
 Lakosság vendégszeretete. 
 Kezdődő szervezetépítés, erős 

együttműködési hajlandóság. 
 A gazdaságban egyre nagyobb részt 

kapnak a KKV-k, a nagyvállalati struktúra 
lebomlott, a vállalkozások száma 
fokozatosan növekszik. 

 A város földrajzi elhelyezkedése kedvező a 
logisztikai fejlesztésekhez, az észak-déli 
kapcsolatok erősödése fejlesztéseket 
indukál a térségben. 

 Az ellátás, a kereskedelem és a gazdasági 
szolgáltatások terén jelentős fejlődés 
következett be és a vonzáskörzet ellátása 
még újabb befektetéseket visz a térségbe 
ezekben az ágazatokban. 

 A civil szervezetek magas száma, és 
aktivitásuk, amelyek által kezdeményezői 
és programgazdái lehetnek a fejlesztési 
projekteknek. 

 A vonzáskörzetben erős a közösségi 
szellem, a hagyományok őrzése 
kiemelkedő, amely alapja lehet 
idegenforgalmi fejlesztéseknek. 

 Egységes településkép, régi városmag 
megléte. 

 Értékes természeti adottságok, termál- és 
gyógyvíz. 

 Testvérvárosi, testvérintézményi 
kapcsolatok. 

 
 
 
 
 

 
 Egyedi arculat hiánya. 
 Szezonalitás. 
 Se belföldön se külföldön nincs 

kihasználva a Halasi Csipke által nyújtott 
világhírnév. 

 Gyenge térségi marketing: 
 Alkalomszerű sajtókapcsolatok, sok a 

negatív reklám, gyenge ösztönző rendszer, 
egyoldalú kínálat, minőségi promóciós 
anyagok hiánya. 

 Információhiány. 
 Hiányzik a befelé és kifelé egyaránt 

hatékonyan működő kommunikációs 
eszközrendszer, amely befolyásolja a 
fejlesztések magvalósítását, és a lakosság 
bevonását a változások elindításába. 

 Egyoldalú gazdasági szerkezet. 
 Nincs egységes turisztikai irányvonal, így 

elszórt kampányok jellemzik.  
 Nincs, ki összefogja a fejleszteni kívánó 

vállalkozókat. 
 Szálláskapacitás hiányosságai. 
 Nyelvtudás elégtelensége. 
 A jelenlegi városmag felújításra szorul. 
 Elhúzódó gazdasági válság. 
 Óvatos befektetői hangulat. 
 Bizonytalan, gyakran változó jogi háttér. 
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LEHETŐSÉGEK  VESZÉLYEK 

 A kulturális turizmus szerepének 
erősödése, kedvező nemzetközi turisztikai 
tendenciák. 

 Aktív turizmus iránti kereslet növekedése. 
 Falusi turizmus térnyerése. 
 Egyéb turizmusformák fejlesztése 

(ökoturizmus, lovas-, kerékpáros-, 
víziturizmus). 

 Vonzerőkben rejlő lehetőségek maximális 
kiaknázása. 

 Komplex programcsomagok kialakítása 
 Egységes arculat kialakítása. 
 Turisztikai szervezet felállítása, aki 

meghatározza a fejlődési irányokat és 
koordinálja a kampányokat. 

 Komplex turisztikai csomagok kialakítása, 
melyben felfűzik a helyi és kistérségi 
látványosságokat és programokat. 

 A térségi és határon átnyúló 
együttműködések fejlesztési lehetőségei 
megvannak, elsősorban a gazdaság és a 
kultúra terén. 

 A Halasi Csipkére alapozva még több 
városlátogató turista megnyerése. 

 Célirányos és tudatos termékfejlesztési 
politikával, korszerű térség- és 
városmarketing kialakítása. A turizmus 
keresleti és kínálati trendjének 
figyelembevételével megvalósítandó 
termékfejlesztések. 

 Sikeres reklámkampány folytatásával, 
turisztikai szakkiállításokon való 
részvétellel a belföldi és nemzetközi 
turisztikai kereslet megnyerése. 

 Együttműködés a megyei, regionális, és 
országos idegenforgalmi szervezetekkel, 
illetve külképviseletekkel, szakmai 
kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok 
ápolása. 

 Általános alapinfrastruktúra fejlesztése 
(közutak fejlesztése, kerékpárutak 
kiépítése, túraösvények kialakítása). 

 Új turisztikai szolgáltatók megjelenése. 
 Közös turisztikai online oldal felállítása. 
 Az információs társadalom kínálta 

lehetőségek a kommunikációban, a 
városmarketing és az informatika 
összekapcsolás a lakosság bevonása 
érdekében. 

 Egyedi turisztikai attrakciók kialakítása. 
 Fejlesztési források bevonása. 
 Színvonalas szállodai és konferencia-

kapacitások bővítése. 

 A megfelelő együttműködés, koordinálás 
hiányában a befektetések elmaradása, az 
egyéni kezdeményezések és a turizmus 
spontán fejlődése továbbra is 
meghatározó lesz. 

 Alacsony minőségű létesítmények és 
szolgáltatások. Rövid távú lehetőségeket 
kihasználó fejlesztések. 

  Versenytársak erősödése. Erősödő hazai 
és nemzetközi verseny a turizmus piacán 
(ár/érték arány romlása). 

 Az idegenforgalom káros környezeti 
hatásainak erősödése. 

 Térségen kívüli vállalkozások szerepe 
erősödik, tőkekiáramlás következik be. 

 Önkormányzati forráshiány tovább 
növekszik. 

 A regionális fejlesztéseknél és az 
intézmények telepítésénél” hátrányba 
kerül a város a többi városhoz képest. 

 Nem jön létre a városmarketing szervezeti 
egysége és a közös akarat a változtatásra a 
város vezetésében. 

 A negatív gazdasági hatások miatt nagy 
elvándorlás, így gazdaságilag gyengülő 
önkormányzat. 

 Csak átmenő turizmus következtében 
vendégéjszakák számának csökkenése. 

 A megyében és a térségben lévő nagy 
települések elszívó hatása érvényesül. 

 Alulinformáltság: az aktuális és fontos 
információk – a széles körű 
információhordozó eszközök hiányában – 
nem jutnak el a célzott rétegekhez. 

 A koordináció és együttműködés 
hiányában széttagoltság az 
idegenforgalom helyi szereplői közt. 
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CÉLCSOPORTOK 

 

Kinek kell „eladni” a várost? Ki a potenciális vevőkör? 

A települések esetében a célcsoportot az emberek vagy szervezetek alkothatják: 

 lakosok 

 helyi vállalkozók, vállalkozások, termelő, szolgáltató szervezetek, 

 befektetők, beruházók: hazai, külföldi, 

 turisták, látogatók: belföldiek, külföldiek, üzleti és szabadidős céllal utazók, rokonlátogatók, napi-, 

hétvégi-, tartós üdülők, 

 hivatalok, pártok, nemzeti és nemzetközi szakmai és társadalmi szervezetek. 

A városmarketing sajátossága, hogy a célcsoportok egy része, nem csak „vevő” a településen, hanem maga 

is alakítja a várost, mint terméket. 

A turisták szükségletei, elvárásai és motivációi jelentős részben és mértékben állandó változásban vannak, 

ezért elengedhetetlenek a preferenciavizsgálatok, a célterületek megfelelőség-vizsgálatai, az 

imázskutatások, valamint az elégedettségi és igénykutatások. Ezek ismerete a tudatos turizmusfejlesztés és 

szervezés fontos kelléke. Az éttermekben, szállodákban papíralapú kérdőíveket lehetne kitölteni, 

nyereményjátékokkal támogatott tesztek kitöltésével juthatunk információkhoz, a város honlapján és a 

közösségi oldalakon elektronikus tesztekkel lehetne véleményezni a városról szerzett tapasztalatokat. 

Nagyon fontos a kérdőívek, tesztek kiértékelése, és a következmények levonása utáni intézkedések 

megkezdése. 

A város turisztikai célcsoportjai: 

 Kulturális turisták 

A kulturális programok mellett széleskörű tájékoztatást kell nyújtani a műemlékek látogathatóságáról, az 

állandó kiállítások nyitva tartási rendjéről, és többnyelvű leírásokat kell biztosítani a desztináció 

bemutatásáról. 

 Belföldi fürdőturisták  

A Kiskunhalast felkereső turisták nagy része a termálfürdő miatt látogat el a városba. Így a fürdő 

célcsoportjának kiemelt figyelmet kell szánni. 

 Aktív turisták 

Kifejezetten keresik a desztináció adta lehetőségeket, akik többnyire fiatal családok. Nekik szórakozási, 

élményszerzési lehetőségeket kell biztosítani. 

 Gasztro turisták  

Az ízek kóstolása mellett kíváncsiak azok elkészítésének módjaira is, hogy később otthon ezeket a 

recepteket kipróbálhassák. Elvárásai a hellyel: nyelvismeret, vendégszeretet, háziasság, tájékoztatás, 

higiénia, gasztrokultúra, környezetkultúra, megközelíthetőség, látványosság. Mivel Halas a bor városa, az 

éttermek mellett, a borturizmus erősítésére kellene a hangsúlyt fektetni. 

 Bevásárló turisták 

Az eddig elhanyagolt szegmensre kis energiaráfordítással potenciális vevőket csábíthatunk a városunkba. 

Az adventi, karácsonyi programok és vásárlási akciók jól működnek, de érdemes lenne odafigyelni a közeli 

határszomszéd, Szerbia ortodox ünnepeire is. Egy rendezvény szervezésével, vásárlási kedvezményekkel 

csoportok csábíthatók városunkba a közeli Szerbiából. Elérésük elsősorban az interneten 

bevásárlóközpontok honlapján, régiós és határ menti online újságokban, helyi hirdetésekkel, szórólapok 

elhelyezésével lehetséges.  
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 Sportolók 

A városunkban lévő versenyekre, edzőtáborokba érkező sportolók szórakoztatására is gondolni kell. 

Ha több napot töltenek a városunkban, programokról kell gondoskodni. 

 

A városmarketing stratégia adatai alapján Kiskunhalas piaci szegmensei az alábbi sorrendet mutatják: 

 Belföld prioritási sorrendben: 
1. Budapest-Középmagyarországi régió 
2. Dél-Alföldi régió 
3. Nyugat-Magyarország 

 Külföld prioritási sorrendben: 
1. Szerbia  
2. Románia 
3. Lengyelország  
4. Ausztria 
5. Németország 

A külföldi turisták számának növelését a testvérvárosokkal történő szorosabb együttműködés mellett, a 

közös fesztiválok, kiállítások szervezése is elősegíti. Pl. egy fesztivál szervezésekor célszerű potenciális 

szegmensből díszvendéget hívni, nagyobb esélye van a visszatérésnek, mintha távoli nemzeteket 

preferálunk. 

 

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 

 

Kommunikáció nélkül hiába van kínálat. Legfontosabb feladat a célcsoportokkal való kapcsolattartás, 

eljuttatni az üzeneteket, visszajelzést szerezni a reakciókról, és azokra a lehető legrövidebb időn belül 

reagálni. A hatékonyság szempontjából fontos, hogy ezeket a feladatokat professzionális stáb irányítsa.  

A feladat sokrétűsége miatt célszerű a kommunikációs tevékenységet egy olyan cégre bízni, akinek az 

eszközrendszere megfelel a kommunikáció színes skálájának kiszolgálásához. 

Kiskunhalas abban a szerencsés helyzetben van, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő kommunikációs 

szolgáltató cég üzemeltet egy televíziót, melynek a kistérségi körzetben van sugárzási engedélye, kiad egy 

kistérségi hetilapot, egy online hírportállal is rendelkezik és a városi rendezvények szervezéséhez is teljes 

apparátussal bír. A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. mellett szól, hogy a „Csipke-

városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése” (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-

0001) című projekt városmarketing pályázatát is elnyerte, amely során többek között feladata az 

arculattervezés és városmarketing-terv kidolgozása. 

Mi az üzenet? 

Kiskunhalas Város egyedi eladási értékeit a városmarketing stratégia szerint: 

 Világhírű halasi csipke városa 

 Értékes természeti adottságok, termál- és gyógyvíz. 

 A szerb határhoz való közelségéből adódóan Szabadkáról nagy a bevásárló turizmus 

 A szerb határhoz való közelségnek köszönhetően nagy az átutazó forgalom 

 Jó megközelíthetőség főutakon keresztül 

 Logisztikailag jó helyen, Bács-Kiskun megye közepén található. Innen időben közel azonos 

távolságra van, Kalocsa, Baja, Szabadka, Szeged, Kiskunfélegyháza és Kecskemét 

 Védett természeti táj és állatvilág 

 Itthon és külföldön is ismert szőlő és bortermelő vidék 

 Kulturális élet erőssége 

 Sportszerető város  
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MARKETINGESZKÖZÖK 

 

ARCULAT 

A SWOT-analízis gyengeségei között is szereplő egyedi arculat már valóban elengedhetetlen egy város 

számára, nem csorbítva ezzel Kiskunhalas gyönyörű címerének létjogosultságát. Ma már szinte minden 

városnak van marketinglogója, amely egyediséget és összetéveszthetetlenséget sugároz. Íme néhány példa 

a nagyvilágból: 

       

 

2014. év elején a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. megpályáztatta Kiskunhalas város 

marketinglogó-tervét, melyből egy szakmai zsűri véleményezése alapján az alábbi eredmény született: 

 

A logó egyesíti az emblematikus három halat, a csipkét, a gyógyvizünket, illetve, a Lovas szobor mintájából 

kiindulva, Kiskunhalas lovas múltját és jelenét. A logót Saár Zsófia grafikus tervezte. 

A fenti logó szerinti általában szokásos, főbb megtervezendő elemek az alábbiak: 

- Szlogen 

- Névjegykártya 

- Boríték 

- Települési tájékoztató, információs táblák 

- Megjelenés az interneten 

- Hivatalos levelezés stilisztikai elemei 

- Elektronikus elérhetőség 
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KIADVÁNYOK 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. gyártásában már készült egy 3 nyelvű, desztinációt bemutató 

szóróanyag, amelyet sokszorosítás előtt az elfogadott arculathoz kell igazítani. Célszerű lenne minden 

évben újragondolni az egyes elemeit, a változásokat átvezetni, esetleg az éttermi és szálláslehetőségekkel 

kibővíteni. Nem elhanyagolható, hogy Szerbiából érkezik a legtöbb külföldi városunkba, praktikus lenne 

szerb nyelvre is lefordíttatni a kiadványokat. 

   

Átfogó, aktuális kiadvány nem készült mostanában Kiskunhalasról. Célszerű lenne egy olyan kiadvány 

tervezése, melyben bővebben mutatható be a város nevezetességei, és a hagyományos programok is 

felületet kaphatnának, mint vonzó turisztikai esemény. Természetesen 4 nyelven (magyar, angol, német, 

szerb) szövegezve. 

Mindenképpen hiánypótló lenne egy bővebb, átfogó, összefoglaló ismeretterjesztő anyag összeállítása, 

amely akár a reprezentációs ajándékcsomag része is lehetne és a gyönyörű fotókkal illusztrált, 4 nyelven 

kiadott könyv megvásárolható lenne a könyvesboltokban, városmarketing irodában. 

Az egyes nyomdai termékekből nagyobb mennyiség kellene, az anyagok terítését jobban meg kell szervezni. 

A küldő területeken, és a régióban található Tourinform irodák kiadványokkal való ellátásáról folyamatosan 

gondoskodni kell. Az anyagokat el kell juttatni minden olyan helyre, ahol a régióban turisták 

megfordulhatnak, például a múzeumokba, szállodákba, éttermekbe, sport- és szabadidőcentrumokba is. 

Hasznos lenne, ha városból elutazó művészeti egyesületek, várost képviselő tisztviselők és idegenforgalmi 

szolgáltatók is közreműködnének a városi anyagok terjesztésében. Nem szabad elfelejteni a határon túli 

terjesztést sem. Elsősorban a szerb határ menti diszkontokban kerülhetnének elhelyezésre kiadványok, de 

a szabadkai turisztikai irodákban is hasznos lenne elhelyezésük. 

 

TURISTATÉRKÉP 

A városokba érkezők számára a leghasznosabb marketingeszköz a turistatérkép, melyre a fejlesztés 

eredményeit feltüntetve a város nevezetességeit, közhivatalokat, szolgáltatókat és az emberek számára 

fontos létesítményeket tüntetik fel. Így egyszerre propagálja magát a település és segíti a városba érkezőket, 

hogy minél gyorsabban eligazodjanak és megtalálják számukra fontos helyszínt, szolgáltatást. A harmadik 

fontos tényező, hogy a helyi kis- és középvállalkozások felkerülnek a térképre, így egyben a helyi 

kisvállalkozásokat is segíti a térkép. 

A forgalmas helyeken tájékoztató táblákat kell felállítani, melyen nemcsak a Kiskunhalast bemutató 

turistatérképet tanulmányozhatja az érdeklődő, hanem egy QR-kóddal olyan mobilalkalmazást is elér, 

amely az aktuális halasi programokról, látványosságokról tájékoztat. 
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TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK 

A képviselő-testület által elfogadott arculatnak megfelelően kell kialakításra kerülnie. Az egyszerűbb 

irányjelzők mellett érdemes a bővebb tájékoztatást is nyújtó megoldásokat is átgondolni, de mindenképpen 

a városképbe illőnek kell lennie és szakemberrel véleményeztetni kell. 

Néhány lehetőség: 

   

 

HONLAP 

A felmérések szerint a turista leginkább a honlapokról tájékozódik. Aki Kiskunhalasra szándékozik utazni, 

megnézi a város honlapját. Fontos, hogy azt lássa a látogató, ami őt Kiskunhalasra csábíthatja. 

A honlap marketing oldalát célszerű lenne, ha a városmarketing szolgáltatásokat végző cég kezelné. 

Kötelező elvárás a jó minőségű fotók, igényes szövegek, profi grafikus munkák megjelenése a város 

honlapján. 

Több helyen kettéosztott nyitóképet használnak, melynek megnyitásakor eldöntheti a látogató, hogy a 

közigazgatási vagy a turisztikai oldalon kíván továbbhaladni. A két oldal az arculatával is szemléltetné az 

eltérő tematikát. 

kiskunhalas.hu honlapterv 

 

 

A város honlapján felületet kell biztosítani az éves programnaptáron túl, a városban üzemelő 

szálláshelyeknek, éttermeknek, múzeumok, kiállítások nyitva tartási idejének, elérhetőségeinek. Az 

idelátogató turisták számára minden releváns információnak meg kell jelennie a város történelméről, 

kultúrájáról, hagyományairól, sportjáról. 

Minden programnak megjelenést kell biztosítani a felületen, akár városi intézmény által szervezett, civil 

egyesületi vagy egyházi rendezvény. Az éves programnaptárban az összes programot fel kell tüntetni a jól 

tervezhetőség érdekében. A programok felsorolása mellett szükséges a képi megjelenítés is és nagyon 

fontos a rövid magyarázat, mellyel differenciálható, hogy az adott esemény inkább helyi jellegű vagy 

külsősök számára is érdekes idegenforgalmi rendezvény. A súlyozás, kategorizálás és az ezzel kapcsolatos 

tanácsadás elengedhetetlen. 
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A halasi csipkének központi helyen kell szerepelnie az oldalon és minden honlappal rendelkező városi 

intézménybe „átjárást” kell biztosítani a kiskunhalas.hu-ról és hasonlóképpen a honlapokról legyen link a 

város oldalára is. 

Célszerű lenne egy webshop kidolgozása, mely során a halasi csipke a világ minden tájáról elérhetővé válna. 

Online lehetne halasi termékeket vásárolni, mely további megjelenési felületeket biztosít Kiskunhalas 

számára pl a Pinteresten, ami egy világszerte elterjedt kereskedelmi célú közösségi oldal. 

A kiskunhalas.hu dinamikussá tételét segítené elő, ha az Instagramon bejelölt „#kiskunhalas” hashtaggel 

ellátott fotók megjelennének a honlap egyik galériájában. 

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

 

A „word-of-mouth” marketing erősödését figyelembe véve komolyabb hangsúlyt kell fektetni a közösségi 

oldalak megjelenéseibe. Átjárást kell biztosítani a város honlapjára és erősíteni a kereskedelmi célú 

megjelenéseket. Az online marketingnek ez az ága tulajdonképpen költségmentesen fordítható 

„haszonszerzési” célokra. 

 

 A Facebook gyakorlatilag működik, itt csak az arculathoz kell igazítani a megjelenéseket. Több 

facebook oldal összefogásával (pl. halasmédia, halasi csipke) még több látogatót lehet generálni a 

Kiskunhalas profil mellé. Ebben is egymást erősíthetik a különböző intézményi megjelenések. 

Nagyon jól működik az oldalon az eseménygenerálás, viszont hiányoznak a játékok, szavazások, vitaindító 

posztok. 

A webshopnak külön albumot kell generálni, és az eladható termékeket bemutató galériához részletes 

információkat feltölteni. 

 A Pinterest kifejezetten kereskedelmi célú, világszerte elterjedt közösségi médiaoldal. Ezen 

a felületen célirányosan jelölik az emberek a különböző tematikájú fotókat. A feltöltött fényképek általában 

egy honlapra mutatnak, ahol a termék megvásárolható. Ezzel az eszközzel látogatókat generálhatunk a 

honlapunkra és a kialakított webshop-ban megrendelhetőek a halasi termékek a világ bármely tájáról. 

A többi közösségi oldalhoz hasonlóan a pinterest is, egy bizonyos hashtagre megjeleníti az összes fotót, 

amelyhez rendelték azt az adott szót. Jelenleg a „kiskunhalas” szóra közel 100 fotót ad ki a rendszer és sajnos 

nem tartozik hozzá megvásárolható termék. Tudatos generálással ez a találat sokszorosára növekedhet és 

a webshop kialakításával bevétel-növekedést is eredményezhet. 
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Ezen az oldalon nemcsak a termékeladás lehet a cél, hanem a desztináció bemutatása. Gyönyörű fotókkal, 

programokat bemutató illusztrációkkal az imázsnövelésen túl turistacsalogatóként is üzemelhet az oldal. 

 Az instagram egy fotómegosztó portál, ahol szintén célszerű lenne egy városi profillal 

megjelenni. Bármely felhasználó, aki #Kiskunhalas hashtag-gel látja el a fotóját, annak a képe megjelenik a 

Kiskunhalas profilon. Itt is követőket kell gyűjteni, de a hashtag beírásakor azonnal kiadja az összes képet. 

Ezzel a felülettel lehet leginkább bemutatni, hogy milyen színes élete van a városnak és természetesen a 

követőkből potenciális vevő válhat kellő érdeklődés-felkeltés után. 

A kiskunhalas.hu honlapot ennek a közösségi oldalnak a bevonásával lehetne az alábbi módon 

izgalmasabbá, dinamikusabbá tenni. A „#Kiskunhalas” szóval bejelölt fotók azonnali megjelenést 

biztosítanának a honlap egyik galériájában. Ezzel a technikai művelettel egy folyamatosan változó, 

kiskunhalasiakról szóló megjelenést generálhatunk a város honlapján. 

 

Természetesen az összes megjelenést az elfogadott arculathoz kell igazítani. Fontos az egységes megjelenés 

minden felületen, ami erősíti a városimázst. 

 

E-MARKETING 

Tulajdonképpen a honlap és a közösségi oldalak is részei az e-marketingnek, ha azt tudatosan alkalmazzák. 

A felmérések szerint egyre többen az internetről szerzik az információkat, és az összegyűjtött adatok 

alapján saját maguk szervezik meg kirándulásaikat, üdüléseiket. Ezáltal az utazási irodák szerepe csökken, 

míg az e-marketing szerepe nő. 

Nemcsak a gyors tájékozódásnak eszköze az internet, hanem az azonnali döntéseket kényelmesen, 

otthonról diszponálhatja a potenciális turista. Egyre fontosabbá válik, az internetes vásárlás lehetősége, 

amely webshop formájában elérhető lenne a kiskunhalas.hu oldalon keresztül. Általános igény a 

biztonságos on-line foglalási rendszerek kialakítása. A város honlapján keresztül akár szálláshelyeket, akár 

asztalfoglalásokat lehetne online rendezni. Törekedni kell az online rendelések technikai feltételeinek 

megteremtésére! 
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WIFI 

Az ingyenes wifi kialakítása a városközponti területen nemcsak a komfortérzetét javítja a lakosságnak, 

turistáknak, hanem kiváló gerillamarketing-eszköz. Például, ha valaki rácsatlakozik a városközponti 

ingyenes wifi-hálózatra a kiskunhalas.hu kezdőlapja jelenik meg és néhány másodpercen belül feldobja a 

város ingyenesen letölthető mobilalkalmazását. A feldobott kezdőlapot akár értékesítésre is ki lehet 

ajánlani. 

 

VIRTUÁLIS VÁROSSÉTA-SZOFTVER 

A „Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése” (DAOP-5.1.2/A-

09-2f-2013-0001) című projekt marketingszerződésén belül a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 

Szolgáltató Kft. már elkészített egy 5 helyszínt bemutató szoftvert, amely minden telekommunikációs 

eszközön alkalmazható. Ez a szoftver folyamatos fejlesztésekkel bővíthető. Célszerű lenne, nemcsak a város 

honlapján elhelyezni, hanem az önkormányzati kulturális intézmények honlapján is helyet biztosítani 

ennek a látványos, Kiskunhalast bemutató attrakciónak. A mobiltelefonokon és tableteken túl 

érintőképernyőre is kidolgozásra került a szoftver, így a későbbi városmarketing irodában elhelyezett 

monitoron is használhatják majd az érdeklődők. 

 

MÉDIA 

A legköltségesebb reklámeszközök a médiában való megjelenés eszközei, de a város abban a szerencsés 

helyzetben van, hogy az önkormányzati tulajdonú Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. minden technikai 

feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy a reklámfilmek, imázsfilmek költséghatékonyan készüljenek el. 

Nagyon fontos, hogy a megjelenések ne kizárólagosan a helyi televízióban kerüljenek sugárzásra, hanem a 

régiós, országos tv-csatornákat kell preferálni, melyek sajnos sokkal költségesebb hirdetési felületek. Ezt 

tudomásul véve muszáj költségvetést elkülöníteni erre a célra. Érdemes az általános imázsfilm mellett egy-

egy programfelhívó spotot generálni a nagyobb eseményekre. Ezek terjesztése az interneten gyors és olcsó. 

Az eddigiek során is volt már rá példa, hogy néhány városi esemény kapcsán (főtérfestés, esernyős 

adományozás) hírt közölt a TV2, Délmagyar, BAON, GONG Rádió Kiskunhalasról, de a későbbiekben ezt nem 

szabad a véletlenre bízni. Ki kell dolgozni egy információs adatbázist, melyet tudatosan használva 

generálunk hírleveleket. Nemcsak a helyi eseményekről kell tájékoztatni a regionális, országos médiát, 

hanem a városunkban elért oktatási és sporteredmények is marketingértékkel bírnak. 

Ehhez egy olyan információs központra van szükség, ahová minden iskola, városi intézmény, civilek, 

egyházak küldik a saját híreiket, programjaikat, melyeket szűrve, nyomatékosítva, esetleg megszerkesztve 

továbbítani kell az összegyűjtött regionális, országos sajtó részére. Ebből a fajta hírgenerálásból ingyenes 

megjelenéseket nyerhet a város, de ezek nem pótolják a fizetős hirdetéseket. 

Határ közeli város lévén célszerű lenne a határon túli helyi televíziókkal is felvenni a kapcsolatot és az 

imázsfilmeket szerb fordításban közvetíteni feléjük, melyre szintén magasabb költséget kell elkülöníteni. 

 

NYOMTATOTT SAJTÓ 

A városi tulajdonban lévő Halasi Tükör jelen esetben „csak” a helyieknek és környékbelieknek tud üzenni. 

Általában 5000 olvasóval kell számolni egy újságmegjelenés esetén. Ennyi emberhez jut el az eseményekről 

szóló hirdetési anyag. A helyi újságban nem sok értelme van az imázshirdetéseknek, itt célirányosan, 

konkrét eseményekre kell felhívni a figyelmet. 

Kiskunhalas marketingkommunikációs üzeneteit a különböző tematikus magazinokban érdemes 

elhelyezni, az imázshirdetéseknek a turisztikai magazinokban kell helyet keresni. A nagy fotóval 

megjelentettet hirdetések mellett fontos mérlegelni a fizetett cikkek lehetőségét is.  
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A magazin-megjelenés a televíziós hirdetésekhez hasonlóan nagyon költséges marketingeszköz, ezért 

érdemes nagyon odafigyelve a potenciális célközönséget jól megválasztva elhelyezni a hirdetési anyagot. 

Költséghatékonyság szempontjából ajánlatos egy-egy esemény kapcsán partnerekkel összefogva hirdetni, 

pl. a Gulyásfesztivált a Sóstó-Csárdával, a Márton napi eseményeket a Csipke Hotellel közösen 

megjelentetni. Az összefogás csomagajánlatokra is lehetőségeket nyithat, mely nemcsak a költségeket 

csökkenti, de a hatékonyságot is növelheti. 

A megjelenések földrajzi elosztását érdemes megyei és regionális írott sajtónál kijelölni. Turisztikai 

magazinokban már van relevanciája az országos hatókörű lapoknak. Érdemes alkalmazni a Szabadkán 

megjelenő magazinok, időszakonként kibocsátott témaspecifikus mellékleteiben való megjelenéseket, 

melyeknek az árai is jóval kedvezőbbek. 

 

STUDY TOUR 

A PR eszközrendszerének egyik legfontosabbika az úgynevezett study tour-ok, más néven tanulmányutak 

szervezése, melyek egyrészt a város partnerkapcsolatainak és vállalkozásoknak, turisztikai szereplőinek, 

másrészt országos és helyi, valamint elsősorban a szaksajtó képviselői részére kerülnek megrendezésre.  

A belföldi újságírói tanulmányutak hatékonyságát úgy lehet növelni, hogy kiemelt lapcsoportok vezető 

újságíróit, bloggereket személyre szabott tanulmányútra hívják Kiskunhalasra és a kistérségbe. Ezáltal 

plusz médiafelületekhez jut a város és olyan helyeken is megjelenik, amit saját erejéből nem tudna 

megengedni. 

A testvérvárosi, partnervárosi látogatásokat hatékonyabbá kell tenni. Nincs látható eredménye a 

kapcsolatoknak, kiutazásoknak. Olyan közös kiállításokat kell szervezni, ahol a vállalkozók vagy civilek 

egymásra találhatnak és szakmai kapcsolatok szövődnek. Pályázatokat kell generálni, amely során a 

testvérvárosi oktatási intézményekben diákcsere-programok működhetnek. Ennek a költségvonzata is 

minimális, amely civil szerveztek bevonásával, pályázati lehetőségekkel tovább csökkenthető. 

 

KIÁLLÍTÁSOK 

A turisztikai kiállításokon történő igényes megjelenés költséges, és köztudott, hogy a mai turista már nem 

kiállításokon tájékozódik a desztinációról. Ettől függetlenül elengedhetetlen néhány kiállításon történő 

megjelenés, de azt nagyon céltudatosan kell kiválasztani. 

Érdemes olyan tematikus kiállításokat választani, ahol a célközönség szűkíthető. Ajánlatos a 

célközönségnek megfelelően választani a tájékoztató anyagokat, programokat. Mindenképpen 

megfontolandó a város egyéb turisztikai vállalkozásaival összefogva megjelenni egy-egy szakmai 

kiállításon, osztozva az ezzel járó anyagi terheken is. 

Kevésbé költséges lenne, ha a város támogatná a vállalkozások szakmai napokon történő megjelenését, 

melyhez csatlakozva, hírét vinnék Kiskunhalas turisztikai látványosságainak is. 

 

HALASI TERMÉK 

Több városban megvalósították már, a saját brand-et. Nagyon sok értékes terméke van Kiskunhalasnak 

(méz, szappan, fűszerkeverék, kerámia…), melyre vonatkozóan ki lehet alakítani egy saját HALASI TERMÉK 

márkát. Független bizottság bevonásával (pl. a Városért Közalapítvány), bizonyos kritériumoknak 

megfelelve Halasi Termék címmel értékelné a Kiskunhalason, kézműves technológiával előállított igényes 

termékeket. Ezek a termékek egy saját márkajelzést kaphatnának, és a tanúsítvánnyal ellátott termékeket 

szintén lehetne értékesíteni a város honlapján kialakított webshopon keresztül.  
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A város reprezentációs csomagjaiba is csak halasi márkajelzésű, tanúsítvánnyal rendelkező  ajándékok 

kerülnének, a kiállításokon történő megjelenésnél mindenképpen előnyben kell ezeket részesíteni. 

A Halasi Termék cím eszmei értéket képvisel a termékpiacon, és a márkajelzés a lokálpatrióta vásárlót is 

motiválja a későbbiekben. A Halasi Termék tanúsítványt olyan éttermek is megkaphatják, akik többségében 

bizonyítottan halasi alapanyagokból állítják elő ételeiket. 

Bácsalmási termék márkajelzése Halasi Termék logóterve 

  

 

ZÖLD VÁROS 

Kiskunhalas már eddig is sokat tett a város környezetének védelmében. A fenntartható város alapelve évek 

óta működik. A csatornázás második szakasza után a csatornahálózattal lefedett lakások aránya 92 %-ra 

emelkedett, szelektív hulladékgyűjtés működik a városban, az általános iskolák és középiskolák 

napelemekkel felszereltek 

Európa Zöld Fővárosának lenni számos előnnyel jár. Ezek közül az első a tisztább környezet, az új 

munkahelyek és beruházások, amelyek a felkészüléssel együtt járnak. A díj hozadéka az idegenforgalom 

fellendülése és a nagy nemzetközi médiavisszhang, valamint a környezetvédelmi projektek erőteljesebb 

támogatása. A zöldfelületek aránya a település méretéhez képest országosan élvonalban tartja 

Kiskunhalast, a környező természetvédelmi területek védett növényei szintén ritkaságnak számítanak, a 

városunkban működő intézmények törekednek az újrahasznosított energiaforrások preferálására. 

A Kiskunhalason működő több környezetvédő egyesülettel összefogva már csak egy lépésre vagyunk a 

„ZÖLD VÁROS” kitüntetéstől. 

Egy kis odafigyeléssel, a meglévő virágágyások beültetésével, lakossági támogatásokkal, kerékpárutak 

építésével, a használatlan belvárosi területek gondozásával, néhány egyedi „zöld ötlettel”  (élőfűz-

kompozíció, zöld terasz kialakítása a lapos tetős épületeken) nem csak egy gyönyörű környezetben 

élhetünk, hanem különböző fórumokon pályázhat városunk a fenti címért. 

Magyarországon elsőként Miskolc csatlakozott a Green City Mozgalomhoz, de több más kezdeményezéssel 

(Európa Zöld Fővárosa Díj) is a figyelem középpontjába kerülhet Kiskunhalas. 

Az Európai Unió által meghirdetett pályázat díjazottja egy évig példaként szolgál majd a többi európai város 

számára, megosztja velük a gyakorlatában bevált módszereket, és Európa-szerte népszerűsíti a 

környezetbarát szemléletmódot.  
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Miskolc már tagja a Green City Mozgalomnak Lehetőség a lapos tetős épület (Halasi Áruház) tetejére 

     

 

TOURINFORM IRODA LÉTESÍTÉSE 

A Tourinform márkanév egy egységes, a márkapolitikának megfelelő turisztikai szolgáltatást nyújtó, non-

profit térségi képviseletet ellátó, a turisztikai vállalkozók számára versenysemleges feltételeket biztosító, 

hálózatba szervezett rendszer azonosítója. 

A Tourinform iroda egyfajta bemutatóterem, amely elsősorban a térség fogadószobája, kirakata, ahol a 

vendég a térségi és nemzeti (országos) turisztikai kínálattal egyaránt találkozik. 

A Tourinform iroda feladatai: 

- információadás 

- turisztikai kereslet és kínálat közvetítése 

- adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés 

- kiadványterjesztés 

A Tourinform iroda létesítésének szigorú feltételei vannak. Kötelező forgalmas, frekventált helyen 

megvalósítani az irodát, amelyre a városháza épülete kiválóan alkalmasnak bizonyulna. Két típusú 

tourinform iroda létezik, a szezonális és az éves irodák. Mindkettőnél szigorú szakmai feltételek alapján kell 

a munkatársakat, irodavezetőt kiválasztani. 

A szabályosan működő, hatékony torinform iroda megvalósítását Kiskunhalason még hosszú előkészítő 

munka kell, hogy megelőzze. Jelenleg a városimázs felépítése a legfőbb cél, amelyet a tourinform 

versenysemleges profilja nem támogat. 

A közeli Kiskunmajsán működő tourinform irodával való szorosabb együttműködés viszont 

elengedhetetlen. Éppen a versenysemlegesség miatt nem tekinthető konkurenciának a szomszéd 

településen lévő iroda, amely kiemelt szerepet játszik a régióban. 

A kitűzött célokat és feladatokat jelenleg egy városmarketing iroda hatékonyabban tudná ellátni, mint a 

szigorúan versenysemleges szabályok szerint működő tourinform iroda. 
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TDM (TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT) IRODA 

A 2011-ben alakult TDM-Szövetség kiemelt céljaként fontos szerepet kap a TDM szervezetek szakmai- és 

érdekképviselete, az aktív szakmai közreműködés a nemzeti marketing és turizmuspolitika, a turizmust 

érintő jogi- és közgazdasági szabályozás kialakításában, a TDM szemléletmód képviselete és terjesztése, 

valamint a nemzeti turisztikai szervekkel való együttműködés. 

A TDM tagságra regisztrálásához azon szervezetek jelentkezését várják, amelyek működésüket a TDM 

szakmai irányelvek szerint végzik. 

A kialakításra váró marketing irodát célszerű már most a TDM feltételrendszereinek ismeretében 

megszervezni, hogy a későbbiekben zökkenőmentesen pályázhasson a város a TDM Szervezet tagságára. 

 

VÁROSMARKETING IRODA 

Kiskunhalason jelenleg nincs városmarketing iroda és nincs városmarketinggel foglalkozó cég vagy hivatal. 

Ahhoz, hogy a megfogalmazott céljainkat elérjük, az üzenetek eljussanak a célközönséghez, ahhoz, hogy a 

város turizmusa fellendüljön, szükség van egy „központra”. 

Erre alkalmas egy egyszerű irodahelyiség, ahová bemehet az érdeklődő turista, információt, szóróanyagot 

kap a város látnivalóiról, Kiskunhalasra jellemző emléktárgyakat (pl. bögre, toll, táska, könyv…), halasi 

termékeket tud vásárolni. Nemcsak a város által kiadott kiadványokat kell népszerűsíteni, hanem a 

szálláshelyek, éttermek saját anyagainak is helyet kell biztosítani a polcokon. 

A városmarketing iroda kialakítása a turisták, érdeklődők, kirándulók számára elérhető kell, hogy legyen. 

Cél, hogy forgalmas, látható helyen kerüljön az iroda kialakításra. Erre kiválóan alkalmas a városháza 

épületében, utcáról is megközelíthető, irodahelyiségek egyike. 

A városmarketingben dolgozók feladata az operatív terv megvalósítása. 

 

MONITORING 

A hatékony városmarketing elengedhetetlen eszköze a folyamatos nyomon követés, hatásfelmérés. A kapott 

eredmények kiértékelése után a következtetéseket le kell vonni és döntéseket hozni a pozitív változás 

érdekében. 

A városmarketing terv szerinti feladatterv: 

 Belső monitoring  

- statisztikák készítése a kempingben, üdülőházakban, fürdő jegybevételek alapján 

- felmérések készítése arról, hogy a vendégek honnan jönnek, meddig tartózkodnak 

- felmérés készítése a helyi szolgáltatók éves gazdasági mutatóiból 

- Kiskunhalasra milyen céllal érkeztek az emberek: gazdasági, turisztikai, átutazó 

- véleménykérés a szolgáltatások minőségéről, ennek archiválása 

- kapcsolódó sajtó elkülönítése, megőrzése a későbbi feldolgozás és információnyújtás 

érdekében 

- a rendezvényeken elhelyezett véleményládákba dobott kérdőívek kutatása 

- az Utazási Kiállításon való visszajelzés lejegyzése, felhasználása  
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 Marketing-monitoring 

- közvélemény-kutatás a lakosság, vállalkozások és a vendégek körében 

- vendégek megkérdezése (motiváció, igények, elégedettség) városmarketing irodában, város 

honlapján 

- városmarketing hatásainak vizsgálata (hogyan változott a helyi kereskedelmi szálláshelyek 

kihasználtsága, az egyes múzeumok, rendezvények forgalma) 

- adatelemzések, statisztikák feldolgozása (adóbevételek, vendégéjszakák, vendégforgalom, 

kistérségi forgalom, tartózkodási idő) 

- kérdőíves felmérések összegzése, következtetések levonása 

- előrejelzések készítése 

- a vonzerőleltár karbantartása, értékelések készítése, további vonzerők bevonása, új útvonalak 

létesítése 

- a város honlapjának turizmusra vonatkozó aloldalának monitoring vizsgálata, hogy mely 

településről érdeklődnek legtöbben a Kiskunhalas turizmusáról 

- regionális útvonalakba való bekapcsolódás és annak fenntartása, publikálása 

- a kiadványokról alkotott vélemények figyelése a vendégek és a szakma körében 

- 3 havonta sajtó-monitoring, hogy hol kik írtak a településről 

 

 Hatékonyságvizsgálatok  

- piacelemzés (hatékony volt-e a célpiacok felé irányuló marketing)  

- megtérülés-elemzés  

- ár-érték arány elemzés (a vendégek az adott árért megfelelő minőségű szolgáltatást kaptak-e, 

a termék tetszett-e)  

- promóció és értékesítés-kutatás abból  a célból, hogy megtudjuk, hogyan reagáltak a turisták a 

online kampányra, írott sajtóra, az értékesítés-ösztönző akciókra, az eladó személyzet 

munkájára, a vendégekhez való  hozzáállására, a prospektusokra. Meg kell tudni, melyik 

hatékony és melyikre nincs szükség. Ennek eszköze a kérdőív.  

- Elosztási csatorna kutatás, hogy mennyire tetszettek a kiadványok, valójában ismerik-e a 

terméket, az adott értékesítési pontnál milyen felvilágosítást kapott a vendég.  

- Hasznos volt-e a PR-tevékenység, melyet szakmai körökben végeztünk.  

- Szükséges megtudni, hogy a fogyasztó elégedett-e a termékkel (kérdőív). 

 

A folyamatos monitoring, adatbázis-karbantartás több felületen kell, hogy történjen. A város honlapján, a 

facebookon, online google-teszt formájában lehetne kitölteni, az éttermekben, hotelekben kérdőíveket kell 

kihelyezni, melyre a recepciós felügyel. 
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VIZUÁLIS ATTRAKCIÓ 

STREET ART 

A Kiskunhalasra látogató turista első benyomása maga a városkép. Ahhoz, hogy megtekintse az őt érdeklő 

turisztikai attrakciókat végig kell sétálnia, autóznia az utcákon, tereken. Kevés ráfordítással a nem túl szép 

lakótelepi épületeinket is látványossággá lehet varázsolni és a szürke hétköznapokba színt vinni, akkor is, 

ha éppen azon a környéken nincs vonzó esemény. A világvárosok is előszeretettel alkalmazzák az alábbi 

művészeti megnyilvánulásokat: 

Párizs Sao Paulo Berlin 

         

Madrid London 

   

 

Kiskunhalas város lakossága is nagy szeretettel üdvözölte a főtérfestést. Habár a főtéri street art 

ideiglenesen színesítette a várost, azóta már a Református Egymi épületének tűzfalát véglegesen díszítik 

vidám motívumok. 

Főtér Református Egymi épülete 
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A városban több olyan tűzfal van, amely önmagában nem dekoratív, de egy igényes street art a tágabb 

környezetét is vonzóvá tehetné. A „faldíszek” lehetnének kiskunhalasi jellegzetes motívumok, amely szintén 

erősítené a város értékeit. Több nagyvárosban alkalmazták már a csipkemotívumokat díszítő elemként, 

amelynek nagy relevanciája lenne a mi városunkban is. Általános tapasztalat, hogy az igényes street art 

megjelenése gátat szab a vandalizmusnak is. 

Csipkemotívum Varsóban Tűzfalak Kiskunhalason 

     

 

   

 

Street art-ra váró kerítés a Szegedi úton: 
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I KISKUNHALAS 

A mai interaktív világban az egyik legolcsóbb marketing a közösségi portálokon megjelenő fotók terjedése. 

Volt már példa Kiskunhalason is, hogy egy látványelemből „marketing-fogás” lett. Az ideiglenes attrakciók 

mellett célszerű egy állandó alkotás kialakítása, amelynek éppen az a célja, hogy a turista fotókat készítsen 

a helyszínen, mellyel a különböző online közösségi oldalakra feltöltve erősíti a város marketingjét. 

Városunkban is kialakításra kerülhetne egy I KISKUNHALAS állandó alkotás, amely pozitív marketinget 

generál a közösségi oldalakon. 

Időleges attrakciók Halason. 

     

Így oldották meg Gyulán: 

 

 

ÜNNEPEK 

A környező kisebb települések is nagyobb hangsúlyt fordítanak az ünnepi előkészületekre a város 

feldíszítése kapcsán. Kiskunhalason nagyon szerény az adventi fényáradat. A többi városhoz hasonlóan nem 

csak a városközpont dekorálására kell gondolni, hanem a hozzánk érkező utazót is érdemes tisztelettel 

fogadni, például egy a városkapuknál elhelyezett köszöntővel. A város fényeit érdemes hozzáértő 

fénytechnikussal megterveztetni, hogy az egységes összképet mutasson. A főtéren álló cseresznyefák 

nyáron csak néhány napig pompáznak, télen is érdemes lenne kihasználni szépségüket és fényfüzérekkel 

díszíteni. 

A városnak jár egy karácsonyfa. A város karácsonyfájának feldíszítése, a különböző intézmények 

bevonásával, előre megtervezve, nagyon szép, közösségépítő motívuma lehet Kiskunhalasnak. 

A fényfüzérekkel, adventi koszorúval, karácsonyfával díszített főtéren, adventi vásárral kiegészítve, 

Kiskunhalas az alkalomhoz illően tudja megünnepelni az adventi időszakot. 

A rendezvények során fontos szem előtt tartani, hogy a Kiskunhalason működő összes felekezet bevonásra 

kerüljön és az ünnepeikben eltérő vallásúak megemlékezéseit is városi szintre emeljük. 

A karácsony mellett több városban jellemző a húsvéti dekoráció megjelenése is. Érdemes ebben az 

időszakban is figyelmet fordítani a megjelenésre. Ahogyan adventi koszorút lehet állítani, egyre népszerűbb 

a nagyvárosokban a húsvéti fészek kialakítása is. 

Bármely kialakított városi „dekoráció”, a különböző intézmények, egyesületek bevonásával, összetartást fog 

jelképezni, és a város szépítése mellett nem elhanyagolható a közösségépítő hatása sem.  
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KISKUNHALAS A TURIZMUS FELLEGVÁRA 

TERMÁLVÍZ 

A felmérések szerint a turisták legnagyobb százaléka a termálvíz miatt látogat Kiskunhalasra. Az 

előrevetített fejlesztés mellett számtalan olyan marketingfogás van, amelyet már most ki kell használni. A 

fürdő területére programokat kell szervezni. A strandvezetéssel, kulturális osztállyal és a város 

rendezvényszervező cégével együttműködve több eseményt lehetne odaszervezni. Neves előadók 

meghívásával több ezer lakosnak nyújthatna szórakoztató kikapcsolódást például egy strandfesztivál. 

A méltán népszerű kemping faházakkal való bővítése elengedhetetlen lenne. A belső utak burkolata és az 

esővíz-elvezetés ugyancsak megvalósításra vár. 

A nagyobb befektetést igénylő fejlesztések pályázati pénzekből valósíthatók meg. Érdemes előre átgondolni 

a lehetőségeket, a szakemberek mellett, a látogatók véleményét is figyelembe véve megtervezni a 

beruházást, nem elfelejtve a kiváló utánpótlás úszó sportolóinkat és a közeli kórház rehabilitációs 

lehetőségeit. 

Szállásfejlesztéssel is összefüggő kérdés a strand környékén egy bentlakásos egészségcentrum kialakítása, 

amely részét képezhetné a strandfejlesztés pályázatát előkészítő megvalósíthatósági tanulmánynak. 

A Halasthermál Kft. által elindított gyógyhellyé nyilvánítás is garantálja a nagyobb látogatószámot. A 

megfelelő kommunikáció, a kórházzal való együttműködés, az orvosok pontos tájékoztatása erősítheti a 

halasi gyógyvíz imázsát. 

 

HALASI CSIPKE 

Halas a csipke városa. Kár, hogy ez a városba belépve nem látszik. Sokkal több figyelmet érdemel a város 

egyedülálló hungarikuma. 

A város „bejáratain” táblákon kell hirdetni, hogy hova érkezett az utazó. Minden irányból tájékoztatni kell a 

turistákat, hogy merre van a VILÁGHÍRŰ csipke múzeuma. Sokkal több tájékoztató kiadvány kell a halasi 

csipke történetéről. Mi halasiak sem tudjuk pontosan, hogy miért ritka és világhírű a csipkénk. A halasi 

csipke be kell, hogy épüljön az identitástudatunkba. 

Az elkészített fél órás bemutató film mellett, rövid többnyelvű, tájékoztató spotokat kell készíteni, amelyek 

„vírusként” tudnak terjedni a közösségi oldalakon. 

Fontos, hogy a csipke a világ bármely részéről elérhető legyen. Erre vonatkozóan kell, hogy kialakításra 

kerüljön a webshop. A reklámokat online kell megerősíteni, hiszen a nem minden potenciális vevő fog 

ellátogatni Kiskunhalasra. 

A halasi csipke erős vonzerő a turisták számára, de lehet, hogy kevés a múzeum megtekintése, mint 

attrakció. Célszerű lenne egyéb élményekkel is csábítani a városunkba látogatókat például egy virtuális 

terem kialakításával vagy egy 3D-s bemutató film megtekintésének lehetőségével. 

Nem csak becsábítani kell a turistákat a múzeumba, hanem a csipkét kell kivinni a városból. A 

hungarikumokat, iparművészeti termékeket árusító üzleteket felkeresve, a halasi csipkét termékként több 

helyen el kell helyezni az országban. Célszerű olyan üzleteket keresni, ahol a célközönség fizetőképes 

például Budapest Váci utca, Vörösmarty tér, Hévíz, Keszthely, Gyula, Balatonfüred… A halasi csipkét 

forgalmazó üzletekben mindenképpen kell tájékoztató kiadványt elhelyezni a mi hungarikumunkról. 

A Csipkeház ideális fekvése mellett, elengedhetetlen lenne az udvar parkosítása, díszkivilágítása, 

kerítésének átalakítása, mely szemléltetné a létesítmény funkcióját. Nem megengedhető, hogy a Csipkeház 

környékén nincs kijelölt buszparkoló.  
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Csipkeház kerítésére ötlet: 

   

 

HALAS A SZŐLŐ ÉS A BOR VÁROSA 

A borudvar szervezése mellett, egyéb rendezvényeken is nagyobb teret kell adni a helyi borok 

megjelenésének. Látványpince, igényes borozó kialakítása mellett bortúrák szervezése, akár a környékbeli 

hajósi, soltvadkerti pincékhez, akár a helyi érdekeltségű vállalkozók üzemlátogatása is kielégítheti a 

borturista igényeit. 

Nagyon sok nagyvárosi turistának nem lehet része igazi szüretben. Érdekes program lenne családoknak, 

céges csoportoknak közösségépítő tréningként biztosítani a lehetőséget, hogy részt vegyenek egy valódi 

szüreten, amelyen megtapasztalhatják a borkészítés minden fázisát. 

 

LOVAS TURIZMUS 

A lovas turizmus divatos helyet foglal el idegenforgalmi kereslet szempontjából. Kistérségen belül nincs 

versenytársa Kiskunhalasnak lovaglás tekintetében. A kormányzati szinten is támogatott sportág 

fellendítésében nagy lehetőség rejlik városunk számára. 

Újra nemzetközivé kell tenni a lovasversenyeket. A lovarda felújításával több kisebb és országos versenyek 

szervezésére lenne lehetőség. Az idelátogató turisták számára is elérhetővé kell tenni a sportágat. 

Tájékoztató anyagokat kell kiadni a környékbeli lovaglási lehetőségekről. 

Erre az ágazatra támaszkodva, komplett tanyaturizmust lehetne kiépíteni. 

 

KERÉKPÁRUTAK, -TÚRÁK 

A Kiskunhalas-Pirtó-Soltvadkert-Kiskőrös kerékpárút már kialakult, de hiányt mutat, és nagy igény lenne 

Kunfehértó-Jánoshalma és Tompa-Szabadka irányába. Az utóbbi időszakban felélénkült kerékpáros 

turizmus igényelné a belső kerékpárutak kialakítását is, amely a biztonságos közlekedés szempontjából sem 

elhanyagolható kérdés.  
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2014-ben több helyen nyílt kerékpár-kölcsönző Halason, ennek fokozottabb reklámmegjelenés szükséges. 

A város művelődési osztályának bevonásával célszerű lenne tematikus kerékpártúrákat szervezni a 

városban és környékén, pl.: 

- a Kulturális Út egyes állomásait megcélozva 

- természetvédelmi útvonal a különböző védett növényeink virágzási időszakait figyelembe véve 

- vallási emlékhelyek megtekintése 

- helytörténeti emlékhelyek, műemlékek útvonala 

- helyi védettség alatt álló épületek útvonala 

Minden útvonal mellé szakmai moderátor szükséges. A hatékonyság növelhető a szálláshelyekkel történő 

egyeztetéssel. A meglévő túraútvonalakat ki kell ajánlani szórólapokon, hogy a városunkban elszállásolt 

turistáknak valóban opcionális lehetőség legyen. 

 

HORGÁSZAT 

Az ideális horgásztó mellett, városunkban található a Magyarország legnagyobb online horgászcikk 

kereskedelmi vállalkozása, aki prémiumkategóriába tartozó saját termékeivel a nemzetközi piacon is jelen 

van. A világszerte ismert saját márka mellett, a versenyhelyezései által is országos ismertségre szert tett 

Haldorádó Kft. segítségével a Sós-tó kihasználtságát horgászturizmus szempontjából is növelni kell. A 

versenyek mellett a szabadidős horgászat fejlesztésével, kommunikálásával szintén turisták csalogathatók 

a városunkba. 

 

SPORT 

Az eddig felsorolt sportokon kívül a többi sportág számára is rejt lehetőségeket városunk. A strand 

fejlesztésével, a Sós-tó infrastruktúrájának javításával már most is lehetne edzőtáborokat szervezni 

városunkba az ország bármely részéről. Egy minden igényt kiszolgáló sportcsarnok felépítésével pedig nem 

csak a helyi sportágak fellendülését érhetjük el, hanem edzőtáborok, nemzetközi versenyek szervezésével 

a város turizmusa is fellendülést mutatna. 

A sportegyesületek eredményei is hatalmas értéket képviselnek városmarketing szempontból. Nagyon 

fontos, hogy a sikerek, elért eredmények Kiskunhalas határain kívül is közvetítésre kerüljenek, mint hír. 

Elsősorban a hírlevél-rendszeren keresztül történjen az országos média felé tájékoztatás, adott esetben 

szerkesztett anyagot is tud közvetíteni a város a televíziók, újságok felé. 

 

SÓS-TÓ 

A tó már önmagában is vonzó látványosság, élőhely. Mivel minden évszakban más képet, ökokultúrát 

fedezhetünk fel, érdemes lenne egész évben erdei iskola lehetőségét biztosítani a hasonló populációval nem 

rendelkező települések iskolái számára. Komplett iskolai programok kínálásával az ország bármely tájáról 

lehetne osztályokat, kirándulócsoportokat városunkba csábítani. Ehhez elengedhetetlen a tanösvény 

továbbfejlesztése, karbantartása. 

A rendezvények szempontjából a 2014-ben elindult folyamatot érdemes folytatni. Nagy sikert aratott a 

Szentivánéji rendezvény és a Hallé-főző verseny is a városlakók és a környező települések körében 

egyaránt. Megfontolandó beruházás lenne egy úszószínpad kialakítása, mely a környéken egyedülálló 

látványossága mellett nagyon sok kisebb, alacsonyabb költségigényű rendezvényeknek is otthont adhatna.  
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A kifejezetten strandokhoz köthető sportágak (strandröplabda, strandfoci, strand-kézilabda, tollaslabda…) 

meghonosítására is ideális helyszín a Sós-tó. 

A tó környezete, az egyéni sétákon túl, lehetőséget nyújt szakember által vezetett csoportos túrák 

megvalósítására is. Erre vonatkozóan is, az igényekhez mérten, készen kell állni egy opcionális program 

lehetőségével, és ezekről minden formában tájékoztatást kell nyújtani. 

 

CSETÉNYI PARK 

A városközponti elhelyezkedésű, nyugodt, zöld környezet ritka nagy kincse településünknek. Egy kis 

odafigyeléssel gyönyörű rekreációs helyszínné lehet varázsolni. Néhány kihelyezett kerti bútorral, 

kemencével, esetleg grillező kialakításával rendkívül igényes közösségi tér vagy akár szabadtéri konditerem 

alakítható ki a területen. A természet közeli élményeket kedvelőknek, családoknak, közösségeknek kiváló 

rendezvényhelyszín fejleszthető a strand közelében lévő, helyi védettséget élvező környezetben. 

Egyesületek, oktatási intézmények bevonásával a karbantartás is megoldottá válna. 

 

MÚZEUMOK, KIÁLLÍTÓ HELYEK 

A Thorma János Múzeum törekvései szemmel láthatóak Kiskunhalas és a környék kulturális látnivalóinak 

megismertetésében. Számos kiadvány, film született a város látnivalóiról, kultúrájáról, ismert alakjairól. 

Ezeket a kiadványokat célszerű a város honlapján is reklámozni, webshop-ban, könyvesboltjainkban és a 

marketingirodában is elérhetővé tenni. 

A turistáknak nagy százaléka szeret múzeumokba, kiállításokra járni. A múzeum állandó és időszaki 

kiállításairól, rendezvényiről, nyitva tartási idejéről is tájékoztatást kell nyújtani minden felületen, szórólap 

formájában a szálláshelyeken elérhetővé kell tenni az érdeklődők számára. 

A más szervezet, egyesület által rendezett kiállításokról is bővebb tájékoztatást kell nyújtani az érdeklődők 

számára. Az éves programnaptárban helyet kell biztosítani a kiállítások időpontjainak is. 

A kiállítások népszerűsítésére célszerű lenne a szokásostól eltérő, alternatív kiállító helyeket, galériákat 

keresni, mint például a főtér, Sétáló utca, üres üzlethelyiségek, bevásárló központok… 

 

KÖZTÉRI SZOBROK, MŰEMLÉKEK 

A jelképnek is számító lovas szobor a város frekventált helyén található, mégsem lehet látni sötétedés után. 

Egy látványos díszvilágítással az 53-as főútvonalon haladók is megcsodálhatják. 

A szintén jelképnek számító szélmalom egyedülálló mivolta csorbul azáltal, hogy nincsenek lapátjai. 

Jelentős értéknövekedést eredményezne, ha a lapátok visszakerülnének a műemlékre. 

A városba belépők számára felállított tájékoztató tábla (Kiskunhalas a szőlő és a bor városa) is 

felülvizsgálatra szorul. Mindenképpen oda kell figyelni a tábla felújítására, hiszen a városunkba belépő 

turistákat azonnal ez a kép fogadja. 

Az újonnan kihelyezésre kerülő szobrok és térkompozíciók helyének meghatározásakor nem csak a 

városközpontra kell gondolni, hanem opcióként kell tekinteni a centrumtól távolabb eső utcákra, terekre is. 
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SZÁLLÁSHELYEK 

Kiskunhalas szálláskapacitása köztudottan kedvezőtlen. Nem lehet több napos konferenciát, 

eseménysorozatot szervezni, amíg nem megoldott a szállásprobléma. 

A városmarketing iroda feladata a szálláshelyek feltérképezése, de a város összes szálláshelyét figyelembe 

véve is kevés egy-egy nagyobb, többnapos esemény megszervezésekor. 

Két lehetőség van szállásfejlesztésre. Egyik a meglévő szállások (Bernáth-kollégium, Sóstó Csárda Motel 

apartmanok) felújítása vagy új, korszerű szálloda kialakítása. 

A bentlakásos rehabilitációs, egészségcentrum átgondolásakor, meg kell tervezni a nem egészségügyi céllal 

szállást igénylők lehetőségeit is. 

A városháza épületében lévő hotelszobák működtetését újra be lehetne indítani. 

 

RENDEZVÉNYEK 

Az éves rendezvénynaptár kialakítása elengedhetetlen. A civilek, egyházak, könyvtár, múzeum, éttermek, 

hotelek, vállalkozások saját rendezvényeivel kiegészítve kell közölni a város honlapján, közösségi 

oldalakon. Érdemes a rendezvényeket összehangoltan kezelni, mert a programtorlódás negatív kimenetelű 

lehet egy ekkora városban, mint Kiskunhalas. A rendezvénynaptárban nem elég a program címe, részletes 

leírással kell tájékoztatni a közönséget, hogy mire készüljön. Lehet, hogy a kiskunhalasiak már ismerik a 

helyi szokásokat, de fontos, hogy az idelátogató turistákhoz is szóljanak a hirdetéseink. 

Érdemes a többnapos rendezvényeket a szállásadó vállalkozásokkal összehangoltan leszervezni, hogy 

esetlegesen akciós csomagokat tudjanak kialakítani a vendégéjszakákra. 

2014-ben már megjelentek a tömegeket vonzó fesztiválok Halason (Szent Iván éj, Főtérbúcsúztató, Hallé-

főző verseny). A város lakossága bebizonyította, hogy szükség van a sokakat mozgató multikulturális 

rendezvényekre. Ezt a folyamatot erősíteni kell, a meglévő rendezvények mellé a strandfesztivál szervezése 

javasolt. Az új helyszínek bevonásával Kiskunhalas „felderítetlen” helyszínei is nyüzsgő 

rendezvényszíntérré válhatnak, mint pl. a városháza belső udvara, ahol egy színpad felállításával kiváló 

közösségi tér alakítható ki. 
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SZERVEZETI HÁTTÉR 

A városban működő Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztály, a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft., mint a város rendezvényszervező cége, a Thorma János Múzeum, a Csipkeház, a Kiskunhalasi 

Városi filmszínház, Martonosi Pál Városi Könyvtár, Vasutas Művelődési Ház, a szállásadó, éttermi 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások szorosabb együttműködése mellett elengedhetetlen egy központi 

koordináló szerepet betöltő marketingiroda létrehozása. Feladatai a marketingkommunikációs eszközök 

fejezetcím alatt részletezésre kerültek. 

A városvezetés fontos partnerként tekint a városban működő társadalmi szervezetekre. A közös munka 

egyik legfontosabb alapeleme a kommunikáció, amely egy ifjúsági, civil koordinátoron keresztül valósulna 

meg. A városmarketing feladatokat ellátó cég megbízottjaként dolgozó, civil szervezetektől független 

személy(ek)ről a szervezetek véleményezési joggal élhetnek a cégvezető felé, aki feladatai szerint 

összekapcsolja a civil szervezeteket az önkormányzati, állami szervekkel profitorientált vállalkozásokkal, 

médiával. Ennek keretében: 

- civil esemény-naptárat készít, aktualizál, publikál, 

- civil adatbázist készít, aktualizál, publikál, 

- rendszeres hírlevelet készít az önkormányzati eseményekről, 

- rendszeres hírlevelet készít a pályázati, jogi, adózási, egyéb civil információkról, 

- adatbázist épít a civilek számára ingyen/kedvezményesen elérhető önkormányzati, állami, 

vállalkozói szolgáltatásokról, 

- ismertető kiadványokat készít a civil szférát érintő információkból, 

- konferenciákat, workshopokat, továbbképzéseket szervez, 

- támogatja, irányítja a civil szervezetek ügyintézéseit, 

- civil pályázatok figyelése, ajánlása, szakmai támogatása, kapcsolattartás a pályázati 

szervezetekkel, 

- képviseli a civil szervezeteket az önkormányzati döntéshozók előtt, 

- civil fejlesztési tervet állít össze és aktualizál, a civil szervezetek bevonásával, 

- civil ház létrehozását megvalósítja, működtetését ellátja. 

 

PÉNZÜGYI HÁTTÉR 

A városmarketing céljainak megvalósítása időt és anyagi ráfordítást igénylő tevékenységek folyamata. 

Megvalósulása természetesen hasznot hoz a városnak és a közösségnek, de a megelőző tevékenységek 

ráfordításokat igényelnek. Kiskunhalas városmarketingje még nagyon gyerekcipőben jár. A legnagyobb 

anyagi ráfordítást mindenképpen a mostani, kezdeti szakasz igényli. A városmarketing iroda kialakítására, 

üzemeltetésére, humánerőforrásra eddig nem költött a város, azonban számításba kell venni, hogy az így 

felhasznált központi költségvetési támogatások a város számára akár bevétel-növekedést is 

eredményezhetnek, hiszen a kulturális programok megrendezése növelheti a múzeumi látogatószámot 

vagy a vendégéjszakák számát Kiskunhalason. A városmarketingre fordítható költségek fedezetét egyrészt 

a költségvetés olyan összegei biztosítják, amelyekre a központi költségvetés támogatást biztosít, hiszen a 

kulturális feladatokra fordítható összegek egy része a városmarketing stratégiai céljait is szolgáló 

feladatellátások. További költségcsökkentő tényező, ha a városmarketing-feladatokat az egyébként is 

rendezvényszervező cégként is működő, önkormányzati tulajdonban lévő Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. kapja.  
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Az operatív programban leírt „kereskedelmi” tevékenységek (webshop, ajándéktárgyak, vállalkozói 

hozzájárulások a rendezvényeknél…) bevételei szintén hozzájárulnak a városmarketing költségvetéséhez, 

de ennek a folyamatnak a bevezetése, automatizálása időigényes, azonnal kiugró eredmények nem 

várhatók. 

A központi költségvetés-támogatás mellett pályázati erőforrásokat igénybe véve lehet a fenti operatív tervet 

megvalósítani. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A 2015 évre megírt operatív terv nagy része azonnal megvalósítható tevékenység, de néhány feladat 

nagyobb előkészületeket igényel. A „Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi 

akcióterületének fejlesztése” (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001) című projekt városmarketing 

stratégiájának adatai alapján kidolgozott operatív terv megvalósítása a város közös ügye kell, hogy legyen. 

Csak a városvezetés, az önkormányzati intézmények, a kultúrával foglalkozó szolgáltatók és a civil 

szervezetek összefogásával, együttes felelősségvállalással lehet a város idegenforgalmát, kulturális életét 

fellendíteni. A stratégia anyagi hátterének megteremtése is közös ügy kell, hogy legyen. 

A városmarketing operatív tervének megvalósításához mindenképpen ki kell alakítani egy szervezeti 

hátteret (városmarketing iroda), amely diszponál a leírt feladatok megvalósításában. A hatékonyság 

érdekében nagy felelőssége van a városvezetésnek a feladatellátást végző humánerőforrás kiválasztásában. 

Fontos, hogy a feladatot hozzáértő, tapasztalt, elhivatott szakemberek lássák el. 
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