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A képviselő-testület 2015. február 25-i zárt ülésén hozott döntések: 

 

30/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunhalas Díszpolgára” kitüntetést 

adományoz: 

Dr. Gszelmann Ádám tanárnak, írónak a helytörténet területén végzett kiemelkedő és 

példamutató munkája elismeréséül. 

 

31/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Sajtódíja kitüntetést adományoz 

Farkasné Wodring Zsuzsanna rendőr őrnagynak. A díj átadására 2015. március 15-én, a 

Szabad sajtó napja alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor. 

 

 

 

 

A képviselő-testület 2015. február 25-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

32/2015. Kth. 

Munkaterv módosítás és napirend elfogadása 

 

33/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet 

szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-2018. évekre várható adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összegét.
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1.sz.melléklet 

 
*
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) c-f.) pontjai esetében 0 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-2018. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek 

összege 

adatok ezer Ft-ban 

Stabilitási törvény 3. § 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet
*
  

2016. 2017. 2018. 

Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés 

Működési célú hitelek összesen 0 0 0 

Felhalmozási célú hitelek összesen 

 

27 518 27 518 27 518 

Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen 0 0 0 

Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés 0 0 0 

Önkormányzat adósságszolgálata mindösszesen 27 518 27 518 27 518 

        

353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele 2016. 2017. 2018. 

Helyi adóból származó bevétel 1 001 288 985 032 968 227 

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel  58 408 58 583 20 000 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 1100 1100 1100 

Tárgyi eszköz és az immateriális  jószág, részvény, részesedés, vállalalat értékesítésből vagy 

privatizációból  származó bevétel 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 15 090 15 135 15 135 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  0 0 0 

Saját bevétel mindösszesen 1 075 886 1 059 850 1 004 462 

        

Önkormányzat adósságszolgálata a saját bevételek arányában  2,56 % 2,60 % 2,74 % 
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34/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Százszorszép Óvodák 

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

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

módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: ballagó tarisznya vásárlása. 

 

35/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

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

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

módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: szakmai anyag beszerzése. 

 

36/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára többletbevétel felhasználásával járó 

2014. évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének 213.000 Ft-tal történő megemelését, 

melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: működési kiadások. 

 

37/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma többletbevétel felhasználásával járó 2014. évi 

módosított bevételi – és kiadási főösszegének 98.000 Ft-tal történő megemelését, melyet a 

soron következő költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: működési kiadások. 

 

38/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatát 2015. április 1. napjával történő 

hatályba lépéssel az előterjesztés melléklete szerint fogadja el. 
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KISKUNHALASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 

2015 

 

 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht.) 9.§ (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 10.§ (5) bekezdésére, valamint  az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13.§ 

(1) bekezdésében foglaltakra Kiskunhalas Város Önkormányzatának, Harkakötöny Község 

Önkormányzatának, valamint Pirtó Község Önkormányzatának Képviselő-testületei a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak 

szerint hagyja jóvá. 

 

I. 

 

 

A közös önkormányzati hivatal jogállása és irányítása 

 

1. § 

 

 (1) A képviselő–testületek által közösen létrehozott Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: KÖH) megnevezése és székhelyének címe:  

Kiskunhalasi  Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 

(2) A KÖH jogállása: egységes, jogi személyiséggel és teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

(3) A KÖH alapítója és felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

továbbá Harkakötöny és Pirtó  Község Önkormányzatának Képviselő-testületei. 

 

(4) A KÖH költségvetési intézményi törzsszáma: 812313 

 

(5) A KÖH költségvetési számlaszáma: 11732064-15724904-00000000 

 

(6) A KÖH számlavezetője: OTP Bank Rt. Kiskunhalasi Igazgatósága 

 

(7) A KÖH működési területe Kiskunhalas város és megállapodás alapján Harkakötöny és Pirtó  

községek közigazgatási területe. 

 

(8) A KÖH vállalkozási tevékenységei: vállalkozási tevékenységet nem végez. 
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(9) A KÖH szakágazati besorolása: 841105 

 

(10) A KÖH telephelyei (Kirendeltségek)  

 

1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Harkakötönyi Kirendeltsége 

6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

 

2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége 

6414 Pirtó, Dózsa György u. 19. 

 

(11) A KÖH alapítási ideje: 2013. március 1. 

 

(12) A KÖH eredeti alapító okiratának létrehozásáról rendelkező határozatok száma: 

 Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2013. Kth számú határozata. 

 Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II. 19.) számú határozata. 

 Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (II. 18.) számú határozata. 

 

(13) A KÖH által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, 

valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok jegyzékét e szabályzat 1. számú 

függelékét képező Alapító Okirat rögzíti.  

 

2. § 

 

A KÖH-t - a képviselő-testületek döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében- Kiskunhalas  

város polgármestere irányítja, de a jegyző vezeti. 

 

II. 

 

A KÖH feladatai 

 

3. § 

 

(1) A KÖH alapvető feladata a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése, a döntések 

szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. 

 

(2) A KÖH segíti a képviselő–testületek és bizottságaik, továbbá az általuk létrehozott szervek 

munkáját, további feladata a helyi nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselői munkája 

eredményességének elősegítése, továbbá azon társulások munkaszervezeti feladatainak ellátása, 

melyben Kiskunhalas Város Önkormányzata székhely önkormányzat. 

 

4. § 

 

(1) A KÖH a képviselő–testületek tevékenységével kapcsolatban: 

a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi előterjesztéseket, a 

határozati javaslatokat, valamint vizsgálja a törvényességet, 

b) nyilvántartja a képviselő–testületek döntéseit, 

c) szervezi a képviselő–testületek rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését, 

d) ellátja a képviselő–testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs 

feladatokat. 

 

(2) A KÖH a képviselő–testületek bizottságai működésével kapcsolatban: 

a) biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges 

ügyviteli feltételeket, 

b) szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentést, beszámolókat, egyéb anyagokat, 

c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezések megvalósítási lehetőségéről, valamint szakmailag 

véleményezi a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat, 
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d) gondoskodik a bizottsági döntések nyilvántartásáról, végrehajtásáról. 

 

(3) A KÖH a képviselők munkájának segítése érdekében: 

a) elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, 

b) köteles a képviselőket a KÖH teljes munkaidejében fogadni és részére a szükséges felvilágosítást 

megadni, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés szerint 

c) közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 

 

(4) A KÖH a polgármesterek munkájával kapcsolatban: 

a) a hatáskörébe utalt döntést készít elő, szervezi a végrehajtást, 

b) segíti a képviselő–testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet, 

c) nyilvántartja a polgármesterek döntéseit. 

 

(5) A KÖH a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban: 

a) szakmailag előkészíti a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint vizsgálja a 

törvényességet, 

b) a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek jegyzőkönyvét a jegyző által kijelölt személy vezeti, 

c) nyilvántartja a nemzetiségi önkormányzatok döntéseit, 

d) szervezi a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezéseinek végrehajtását, a 

végrehajtás ellenőrzését, 

e) ellátja a nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, 

adminisztrációs feladatokat. 

 

(6) A KÖH külön megállapodás alapján végzi azon társulások munkaszervezeti feladatait, melyben 

Kiskunhalas Város Önkormányzata székhely önkormányzat. Ezzel kapcsolatban: 

a) szakmailag előkészíti a társulási tanácsok előterjesztéseit, a határozati javaslatokat, valamint vizsgálja 

a törvényességet, 

b) a társulási tanács üléseinek jegyzőkönyvét a jegyző által kijelölt személy vezeti, 

c) nyilvántartja a társulási tanács döntéseit, 

d) szervezi a társulási tanács  rendelkezéseinek végrehajtását, a 

végrehajtás ellenőrzését, 

e) ellátja a társulási tanács munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs 

feladatokat. 

5. § 

 

 (1) A KÖH az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok 

ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat. 

 

(2) A KÖH a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatok 

körében Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete ( továbbiakban: KIGSZ) útján  ellátja a  

a) az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását, 

b) a beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását, 

c) a belső gazdálkodás szervezését, a belső létszám– és bérgazdálkodást, intézményi pénzellátást, 

d) a költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli munkájának irányítását, 

e) az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos 

közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat. 

 

(3) A KÖH látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a  Kiskunhalasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat és a Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében. Az erről szóló 

megállapodást a képviselő-testület külön határozattal hagyta jóvá. 

 

6. § 

 

(1) A KÖH feladata az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a törvényesség betartása, a képviselő-

testület döntéseinek végrehajtása, az állampolgári jogok érvényesülése. 
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(2) A KÖH fenntartásáról szóló megállapodás jelen SZMSZ 2. számú függelékét képezi. 

 

(3) A KÖH közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más közigazgatási, 

önkormányzati szervekkel való kapcsolattartásban. 

 

III. 

 

A Polgármester, az Alpolgármester 

 

7. § 

 

(1) A polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselő–testület határozza meg. 

 

(2) A polgármester főbb feladatai a KÖH működésével kapcsolatban: 

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörben irányítja a KÖH-t, irányítási, működési 

jogkörében hetente megbeszélést tart az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a szervezeti egységek 

vezetői, a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői, valamint a KIGSZ 

vezetőjének  részvételével, 

b) a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a KÖH feladatait az önkormányzat 

munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, 

c) dönt a jogszabály által a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes 

hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, 

d) a jegyző kezdeményezésére javaslatot tesz a KÖH belső szervezeti tagozódására, a KÖH 

munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére, 

e) saját feladat– és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az 

ellenjegyzés rendjét, 

f) a képviselő–testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos 

gazdálkodást, 

g) összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő–testület és a bizottságok munkájával 

összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a 

bizottságok döntéseinek végrehajtását, 

h) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, 

i) A polgármester egyetértési jogot gyakorol a KÖH vezetőinek megbízása és a vezetői megbízás 

visszavonása, valamint a köztisztviselők kinevezése és jutalmazása tekintetében, kivéve  Harkakötönyi 

és Pirtói Kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők tekintetében. 

j) Harkakötöny illetve Pirtó polgármesterének egyetértése szükséges a Harkakötönyi és Pirtói 

Kirendeltségeken állandó jelleggel dolgozó köztisztviselő kinevezéshez, felmentéshez. 

k) A képviselő-testületek döntése alapján a Kirendeltségeken felsőfokú végzettségű ügyintéző 

kirendeltség-vezetői megbízást kaphat. A kirendeltség-vezetőt a jegyző bízza meg, az adott település 

polgármesterének egyetértésével. 

 

(3) A polgármester saját feladatai: 

a) közvetlenül irányítja a város fejlesztésével kapcsolatos operatív feladatok (pályázatok előkészítése, 

bonyolítása, kivitelezés előkészítése, műszaki ellenőrzés biztosítása, stb.) ellátását végző köztisztviselő 

munkáját, 

b) közvetlenül irányítja a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával, az önkormányzati rendezvények 

szervezésével összefüggő feladatokat ellátó köztisztviselő, illetve intézmények tevékenységét, 

c) a költségvetési gazdálkodás körében – a képviselő-testület általános vagy egyedi felhatalmazása 

alapján – pénzügyi kötelezettséget vállal, 

d) a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott alpolgármesterek a 

polgármester irányításával látják el feladataikat. Az alpolgármesterek közötti feladatmegosztás a 

polgármester külön intézkedésben határozza meg. Az alpolgármesterek a feladatmegosztásnak  

megfelelően igényelhetik az érintett szervezeti egységek közreműködését az önkormányzati ügyek 

előkészítése és végrehajtása során. 

e) Közvetlen irányítása alatt végzi feladatát  a  főépítész. 
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8. § 

 

A polgármester tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén a polgármestert az alpolgármester 

helyettesíti, megilletik a polgármester jogosultságai, kiadmányozás tekintetében a polgármester neve 

mellett „h” jelzéssel kiadmányoz. 

IV. 

 

A jegyző, az aljegyző 

 

9. § 

 

(1) A jegyző a KÖH vezetője, aki szakmailag felelős a KÖH működéséért. Tevékenysége során felelős a 

közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas 

ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért. 

 

(2) A jegyző feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenően különösen a következők: 

a) a testületek működésével kapcsolatban: 

- összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati 

rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról, 

- figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását, 

- figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból, 

- gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére. 

b) a KÖH működésével kapcsolatban: 

- a KÖH belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági jogköröket 

ellátja, 

- a KÖH belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a 

polgármesternek, 

- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás 

rendjét, 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tekintetében 

azzal, hogy kinevezéshez, a munkaviszony létesítéséhez, bérezéshez, a vezetői megbízáshoz és annak 

visszavonásához, a felmentéshez, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben -  a 

polgármester egyetértése szükséges.  

- irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat, 

- irányítja a dolgozók szakképzését, 

- vezeti, összehangolja és ellenőrzi a KÖH belső szervezeti egységeiben folyó munkát, 

- elkészíti a KÖH tevékenységéről szóló beszámolót, 

- irányítja a KÖH gazdálkodási tevékenységét, 

- gondoskodik a törvényességi ellenőrzést szolgáló, az önkormányzatot és szerveit érintő 

dokumentumoknak a Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről. 

- a KÖH-hoz érkező ügyiratokat szignálja, 

- vezeti az apparátusi értekezletet, 

- Vezetői értekezleten számon kéri az osztályvezetőket, csoport vezetőket  az osztályok, csoportok 

aktuális  feladatinak végrehajtásáról, biztosítja  a résztvevők számára az információcserét. 

- gondoskodik a belső ellenőrzéssel  kapcsolatos feladatok ellátásáról, működteti a belső 

kontrollrendszert. 

 

10. § 

Az aljegyző saját feladatai: 

a) közvetlenül irányítja a Jegyzői Titkárságot, 

b) a jegyző tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel ellátja a jegyző 

hatáskörébe tartozó feladatokat. 

c) ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 
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V. 

 

Az osztályvezetők, csoportvezetők, kirendeletség-vezető 

 

11. § 

 

 (1) A KÖH belső szervezeti egysége élén álló, határozatlan időre megbízott osztályvezetők az 

osztályhoz tartozó csoportosított feladatok színvonalas szakmai ellátásáról gondoskodnak. 

 

(2) Az osztályvezetők felelősek az osztályon  belüli hatékony és célszerű munkamegosztásért, a 

feladatok gyors, szakszerű és törvényes ellátásáért, az eredményes munkáért, az osztályhoz tartozó 

csoportok tevékenységének összehangolásáért, a megfelelő információáramlásért. 

 

(3) Az osztályvezetők főbb általános feladatai: 

a) meghatározza és ellenőrzi az osztály dolgozóinak munkáját, elkészíti a munkaköri leírásokat, 

valamint azokat aktualizálja, meghatározza a helyettesítés rendjét, 

b) gondoskodik a képviselő–testület és bizottságai, a nemzetiségi önkormányzat, illetve az 

önkormányzati társulások  munkájának szakmai segítéséről, előkészíti az előterjesztéseket, rendelet-

tervezeteket és egyéb anyagokat, felelős azok szakmai és jogi megalapozottságáért, részt vesz a 

feladatkörét érintő napirendek tárgyalásakor a képviselő-testület és a bizottságok ülésén, 

c) gondoskodik mindazon szakfeladatok ellátásáról, amelyekre a képviselő–testület, a polgármester és a 

jegyző utasítják, 

d) a polgármesternek, a jegyzőnek beszámol az osztály  munkájáról, 

e) részt vesz a vezetői megbeszéléseken, ahol tájékoztatást ad az aktuális ügyekről, 

f) szükség szerint, de legalább havonta munkaértekezletet tart az osztály dolgozói részére, 

g) gondoskodik a szakszerű ügyintézés és szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról, 

h) az osztályra  érkező ügyiratokat szignálja, 

i) ellátja a kiadmányozási rendben szabályozott jogköröket, 

j) rendszeresen ellenőrzi és irattárba adás előtt szignálja az előadói íveket, 

k) javaslatot tesz a jegyzőnek az osztály dolgozóit érintő munkáltatói intézkedéseivel kapcsolatban, 

valamint a személyi feltételek kialakítására, 

l) együttműködik a KÖH más osztályaival, csoportjaival,  kirendeltségekkel, 

m) feladatkörében kapcsolatot tart az önkormányzati intézmények vezetőivel, 

n) elvégzi az osztály köztisztviselőinek vonatkozásában a minősítést, a teljesítménykövetelmények 

megállapítását és a teljesítményértékelést 

o)elkészíti az osztály dolgozóit érintő szabadságolási ütemtervet, engedélyezi az évi rendes szabadság 

annak megfelelő igénybevételét. 

(4) Kirendeltség-vezető ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyző 

megbízása alapján részt vesz a település képviselő-testületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást 

megadja. 

 

A csoportvezető 

 

12. § 

 

A csoportvezető: 

-biztosítja a kiadott feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását 

-szükség szerint a csoport részére értekezletet tart 

-a Közszolgálati Szabályzatban meghatározottak szerint kiadmányozási joggal rendelkezik 

-felelős feladatkörében az állampolgárok szakszerű, gyors közérthető tájékoztatásáért 

-felelős a munkaidő, ügyfélfogadási időt érintő intézkedések betartásáért, ellenőrzéséért 

-ellenőrzi a jelenléti ívek vezetését 

- a csoport köztisztviselőinek vonatkozásában előkészíti a minősítések, a teljesítménykövetelmények 

megállapítását és a teljesítményértékelés előkészítését, melyet az osztályvezető hagy jóvá. 
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-gondoskodik a csoportban a szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról (nyilvántartás, iktatás, 

központi irattárnak történő átadás) 

-gondoskodik a KÖH-t érintő, feladatköréhez tartozó közérdekű adatok és információk honlapon, illetve 

az írott és elektronikus sajtóban történő megjelenítéséhez szükséges adatok összegyűjtéséről és azok 

aktualizálásáról. 

Közvetlenül a jegyző irányítása alá tartozó csoportok csoportvezetője a fentieken túl: 

- elkészíti a csoportjához tartozó  munkaköri leírásokat, valamint azokat aktualizálja, meghatározza a 

helyettesítés rendjét, melyet a jegyző hagy jóvá. 

- a csoport köztisztviselőinek vonatkozásában elkészíti a minősítések, a teljesítménykövetelmények 

megállapítását és a teljesítményértékelés előkészítését, melyet a jegyző hagy jóvá. 

- elkészíti a csoport dolgozóit érintő szabadságolási ütemtervet, engedélyezi az évi rendes szabadság 

annak megfelelő igénybevételét. 

 

 

 

 

Ügyintéző, ügykezelő, fizikai alkalmazott 

 

13. § 

 

(1) A KÖH ügyintézője az ügyintézés során köteles: 

a) az anyagi és eljárási jogszabályokat maradéktalan érvényre juttatni, 

b) az ügyeket hatékonyan, humánusan intézni, 

c) az ügyintézési határidőt betartani, 

d) az ügyintézés színvonalát emelni, 

e) az ügyfelet kulturáltan felvilágosítani, 

f) ügyfélfogadási időben az ügyfeleket fogadni, 

g) ügyintézése során az ügyfelekkel kulturáltan, humánusan viselkedni, 

h) az ügyiratokat az iratkezelési szabályzat szerint kezelni, 

i) a munkaköri leírásában megjelölt feladatkört legjobb tudása szerint ellátni. 

 

 

(2)Az ügykezelő: 

- Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a 

kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében 

és betartásával végzi. 

- Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója 

megbízza. 

 

(3) Fizikai alkalmazott: 

- Tevékenységével segíti az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását. 

- Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója 

megbízza. 

 

VI. 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

 

14. § 

 

(1) Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkaköröket a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok 

védelmére vonatkozó további szabályokat külön szabályzat tartalmazza. 

 

VII. 
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A KÖH szervezeti felépítése 

 

15. § 

 

 (1) A KÖH szervezeti felépítése: 

a.)A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából elkülönült szervezeti egységekre osztályokra, azon 

belül csoportokra,illetve közvetlen a jegyző irányítása alá tartozó csoportokra tagozódik.  

b.) Az egyes belső szervezeti egységeket a jegyző által megbízott vezető beosztású dolgozók vezetik.  

Az osztályok csoportokra tagolódnak, az osztályok vezetését az osztályvezető látja el osztályvezetői 

beosztásban. Osztályt osztályvezető, csoportot osztályvezető vagy csoportvezető vezethet, azonban ezen 

vezetői tevékenységük nem érinti a polgármester irányítási és a jegyző vezetői jogosítványait. 

 

(2) A Hivatal engedélyezett létszáma 75 fő köztisztviselő,  1 fő jegyző,  1 fő ügykezelő, 10 fő Mtv. 

hatálya alá tartozó munkavállaló. 

 A KÖH szervezeti felépítését jelen SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

(3) A KÖH az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:  

 

Szervezeti egység:       Engedélyezett létszám: 

                 

A) Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály      

      - Stratégiai Csoport       7 fő köztisztviselő+ 1 fő munkavállaló 

      - Önkormányzati Rendészet Csoport       7fő  köztisztviselő 

    (Önkormányzati eng. létszám: + 6 fő mezőőr, 1 fő gyepmester közalkalmazott) 

  -  Főépítész           1 fő köztisztviselő                       

B) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály      

      - Költségvetési Csoport        8 fő köztisztviselő 

      - Könyvelési Csoport        5 fő  köztisztviselő 

      - Adócsoport         9 fő  köztisztviselő  

C) Közvetlen jegyző irányítása alá tartozó csoportok: 

     - Hatósági Csoport      7 fő köztisztviselő+ 4 fő munkavállaló 

     - Építéshatósági Csoport        5 fő  köztisztviselő 

     - Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport        4 fő köztisztviselő+ 1 fő ügykezelő + 3 fő munkavállaló  

    -  Szociálpolitikai Csoport        4 fő  köztisztviselő 

    -  Kirendeltségek        4+4 fő köztisztviselő 

    -  Belső ellenőr          2 fő  köztisztviselő 

D) Aljegyző irányítása alá tartozó csoport: 

    - Jegyzői Titkárság       8 fő köztisztviselő+ 2 fő munkavállaló 

 

(4) A Polgármester közvetlen irányítása alá tartozik a főépítész, mezőőrök, gyepmester. 

 

(5) A Jegyző a Polgármester egyetértésével - a Hivatal összlétszám keretén belül - a szervezeti egységek 

engedélyezett létszámát átcsoportosíthatja. 

 

(6) A szervezeti egységek részletes feladatait a IX. fejezet  tartalmazza. 

 
 

 

VIII. 

 

A KÖH működése 

 

16. § 
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(1)A Hivatal működését a jogszabályok, az ezekre épülő SzMSz, a belső szabályzatok, valamint a 

Képviselő-testület és a polgármester döntései, továbbá a jegyző utasításai határozzák meg. A vezető, az 

ügyintéző, az ügykezelő és a fizikai alkalmazott feladatait az SzMSz és a munkaköri leírás szabályozza. 

(2)A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon – többek között – tartalmazza: a 

munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és 

fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának a megjelölését, a munkakörre vonatkozó 

sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 

(3)Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasítása szerint eljárni, figyelembe véve a közszolgálati 

tisztviselőkről  szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek e tárgykörben szabályozott rendelkezéseit. 

(4)A képviselet ellátásával összefüggő feladatok: 

a) A KÖH-t a jegyző, távollétében az  aljegyző jogosult képviselni.  A szervezeti egységek vezetői a 

feladatkörükbe tartozó ügyekben külön megbízás alapján jogosultak a KÖH képviseletére. Egyedi 

esetben a jegyző által megbízott köztisztviselő is jogosult a képviselet ellátására. 

b) a KÖH belső működése során az osztályokat  az osztályvezetők, illetve az általuk – a jegyző 

egyetértésével – megbízott köztisztviselő jogosult képviselni. 

 

17.§ 

 

A bélyegzőhasználat szabályai 

 

1.) A Hivatal  bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következőket kell tartalmazni: 

sorszámot, 

bélyegző lenyomatát, 

a bélyegző kiadásának napját, 

a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét, 

a bélyegzőt őrző, illetőleg a használatra jogosult dolgozó nevét és átvételt igazoló aláírását. 

 

2.) A dolgozó részére  kiadott  bélyegzőt munkaviszonyának megszűnése estén  vissza kell venni. 

 

3.) Megszűnt, illetve elavult bélyegzőket a levéltárakra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni,   

nyilvántartani, megsemmisíteni. 

 

4.) A bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok megtartásáról a jegyző gondoskodik. 

 

18. § 

 

A munkarend, az ügyfélfogadás rendje 

 

A munkaidő heti 40 óra. Hétfőn, kedden 30 perces, szerdán, csütörtökön 50 perces munkaközi szünetet 

a heti 40 órás munkaidőn belül kell biztosítani. A munkarend az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

 

1) Munkarend Kiskunhalas székhelyre vonatkozóan: 

 

A) Az általános ügyfélfogadásban résztvevő szervezeti egységek köztisztviselői heti 

munkarendje: 

      Hétfő:   7.30 - 15.45   Csütörtök:  7.30 - 17.00 

Kedd:   7.30 - 15.45   Péntek:  7.30 - 12.00  

Szerda:             7.30 - 17.00 

 

B) A hosszított ügyfélfogadásban résztvevő szervezeti egységek köztisztviselői, munkavállalói  

heti munkarendje: 

      Hétfő:   7.30 - 15.45   Csütörtök:  7.30 - 18.00 

Kedd:   7.30 - 15.45   Péntek:  7.30 - 12.00  

Szerda:             7.30 - 17.00 
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Annak a köztisztviselőnek, munkavállalónak, aki csütörtökön a hosszított ügyfélfogadásban 18 

óráig dolgozik, a pénteki munkaideje 11.00 óráig tart. 

 

C) Rugalmas munkaidő: 

 

A jegyző által meghatározott szervezeti egységek köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói 

munkarendje, munkaidőkeretben történik. A munkaidőkeret tartama négy hónap. A 

munkaidőkeretben dolgozó köztisztviselő munkaideje nem lehet kevesebb napi négy óránál, és 

nem lehet hosszabb 12 óránál. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját a 

köztisztviselővel ismertetni kell. A munkaidőkeretben dolgozók munkaidejének kezdete az 

általánosnál korábbi, munkaidejük vége pedig az általánosnál későbbi lehet (peremidő). A 

munkaidőkeret alkalmazásának szabályait a jegyző külön szabályzatban határozza meg. 

 

Ügyfélfogadás: 

 

A) Az általános ügyfélfogadás rendje: 

      Hétfő:         8.00 - 12.00    

Szerda:        8.00 - 12.00  13.00 - 17.00 

Csütörtök:      13.00 - 17.00     

 

 

B) A hosszított ügyfélfogadás rendje: 

      Hétfő:         8.00 - 12.00    

Szerda:        8.00 - 12.00  13.00 - 17.00 

Csütörtök:      13.00 - 18.00     

 

Hosszított ügyfélfogadásban részt vevő szervezeti egységek, munkakörök: 

Szociálpolitikai  Csoport 

Adócsoport 

Hatósági Csoport (kivéve:iktató) 

Porta szolgálat 

 

Munkaidőkeretben dolgozó szervezeti egységek : 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály  

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály (kivéve: Adócsoport) 

Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport (kivéve: Porta szolgálat) 

Jegyzői Titkárság 

Belső ellenőr 

 

 
 

2) A Kirendeltségek dolgozóinak napi munkarendje: 

 Harkakötöny  Kirendeltség 

 Hétfő   7.30 órától 16.00 óráig, 

 Kedd   7.30 órától 17.00 óráig 

 Szerda - Csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig, 

 Péntek   7.30 órától 12.30 óráig   

Pirtó Kirendeltség 

– hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig, 

– pénteken  7.30 órától 13.30 óráig tart. 
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3) A Kirendeltségek ügyfélfogadási rendje: 

 

Nap Harkakötöny Pirtó 

Hétfő 8.00 órától 12.00 óráig 8.00 órától 12.00 óráig 

Kedd 8.00 órától 12.00 óráig 

és  

12.30 órától 17 óráig 

8.00 órától 12.00 óráig és 

13.00 órától 16.00 óráig 

Szerda 8.00 órától 12.00 óráig 8.00 órától 12.00 óráig 

Csütörtök nincs ügyfélfogadás nincs ügyfélfogadás 

Péntek 8.00 órától 12.00 óráig 8.00 órától 12.00 óráig 

 

4) A  jegyző a Harkakötönyi Kirendeltségen kedden délelőtt, Pirtói Kirendeltségen a Kirendeltség-

vezetővel történt  előzetes egyeztetés alapján tart ügyfélfogadást. 

 

19. § 

 

A kiadmányozás rendje 

 

 

1.) Kiadmányozásra a hatáskör címzettje jogosult. Jogszabályban meghatározott hatáskörében a 

polgármester, jegyző, anyakönyvvezető kiadmányoz. A kiadmányozási jog jogosultja a jogkörét részben 

vagy egészben átruházhatja, az átruházott jogot visszavonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog tovább 

nem delegálható. A kiadmányozó a hatáskör címzett nevében és megbízásából ír alá. 

2.)  A jegyző a kiadmányozás rendjét a Közszolgálati Szabályzatban, a polgármester külön 

intézkedésben határozza meg. 

 

 

 

 

20.§ 

 

A szabadság kiadásának rendje 

 

A szabadság kiadás és egyéb munkaidő kedvezmény nyilvántartásának rendjét a KÖH Közszolgálati 

Szabályzata tartalmazza. 

 

21.§ 

A helyettesítés rendje 

1.) Jegyzőt akadályoztatása és távolléte esetén az aljegyző helyettesíti. A jegyző és az aljegyző 

tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltakat kell alkalmazni. 

2.) Az osztályvezetőt, kirendeletség-vezetőt, közvetlen jegyzői irányítás alá tartozó csoport 

csoportvezetőjét a jegyző, vagy a jegyző egyetértésével az osztályvezető által írásban megbízott 

csoportvezető helyettesíti.  

3.) A Hivatal köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásukban meghatározottak alapján 

helyettesítik egymást. 

 

22.§ 

Adatvédelmi tevékenység 
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A Hivatalban az adatkezelési, adatbiztonsági, adatszolgáltatási, a közérdekű adatok 

nyilvánosságával összefüggő tevékenységeket Adatvédelmi Szabályzat szabályozza. 

 

23.§ 

Belső ellenőrzési feladatok ellátása, a belső kontrollrendszer működtetése 

 

1.)Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a belső ellenőr látja el. A feladatellátás részletes 

szabályait a Belső ellenőrzési kézikönyv rögzíti. A belső ellenőrzés magában foglalja az önkormányzat 

belső ellenőrzését és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, gazdasági társaságok 

felügyeleti ellenőrzését is. A Hivatalon belüli első számú vezetői ellenőrzés a belső kontrollrendszer 

működtetésével valósul meg. 

2.)  A Hivatal belső kontrollrendszeréért a Jegyző felelős, aki köteles a Hivatal minden szintjén 

érvényesülő és megfelelő  

- kontrollkörnyezetet, 

- kockázatkezelési rendszert, 

- kontrolltevékenységeket, 

- információs és kommunikációs rendszert, 

- monitoringrendszert  

kialakítani és működtetni. 

3.)A Hivatal egészére kiterjedően a belső kontrollrendszerben az alábbiak kerülnek szabályozásra: 

- ellenőrzési nyomvonal, 

- kockázatkezelés, 

- kontrollkörnyezet, 

- kontrolltevékenységek, 

- információ és kommunikáció, 

- monitoring, 

- szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje  

 

IX. 

 

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI 

 

 

1)  Jegyzői Titkárság   

 

 Szervezés és személyügy:  

  

-Ellátja a Képviselő-testületek működésével összefüggő feladatokat, így különösen: 

a) Ülés előkészítése, meghívó összeállítása, a Képviselő-testület elé kerülő anyagok érintettek 

részére történő továbbítása, továbbá a Képviselő-testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek, 

határozatok város honlapján történő megjelenítése a zárt ülési anyagok kivételével. 

b) A Képviselő-testületi ülésen segíti a Polgármestert az ülés vezetése során hozott - ülés rendjére, 

szavazás elrendelésére, szünet megtartására, zárt ülés szabályainak betartására stb. vonatkozó - 

intézkedéseinek végrehajtásában.  

c) Elkészíti a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét, interpellációs levelek, határozatok, 

rendeletek kiadmányait, azokat továbbítja az érintettek részére. 

d) Gondoskodik a helyi rendeletek kihirdetéséről, módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalásáról, az egységes rendeletek hatályos gyűjteményének szerkesztéséről. 

e) Nyilvántartja a Képviselő-testület döntéseit. 

-A Képviselő-testület jegyzőkönyvéből, a döntésekről adatot szolgáltat a képviselők részére, illetve 

közérdekű adatot szolgáltat más személyek, szervek részére. 
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-Részt vesz a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával 

kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásában. 

-Megszervezi a bírósági ülnökök választását. 

-Előkészíti a város címerének, zászlajának, a városnév használatának engedélyezésére vonatkozó 

önkormányzati hatósági döntéseket, gondoskodik a döntések végrehajtatásáról. 

-Közreműködik a képviselők döntéshozatali munkájához szükséges tájékoztatásban. 

-Előkészíti az önkormányzati hatósági ügyekben az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen 

benyújtott fellebbezéseket másodfokú döntésre. 

-Előkészíti a bizottságok üléseit, részt vesz az ülések lebonyolításában, megszerkeszti az ülés 

jegyzőkönyvét és a bizottság döntéseiről szóló iratokat, a bizottság működéséről szóló beszámolókat.  

-Segíti a települési nemzetiségi önkormányzatok testületeinek működését, 

-Gondoskodik a bizottságok működésének zavartalanságáról, a bizottsági üléseken a jegyzőkönyv 

vezetéséről, a bizottsági munka megfelelő színvonalú segítéséről. 

-Ellátják a polgármester és az alpolgármesterek napi munkájához kapcsolódó általuk meghatározott 

feladatokat. 

-Előkészítik és összehangolják a tisztségviselők ügyfélfogadását. 

-Koordinálja a Város honlapjának adattartalmát, gondoskodik a közérdekű és a közérdekből nyilvános 

adat közzétételéről. 

-Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában 

-Segíti a választások során a választási bizottságok munkáját. 

-Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok változásait és 

szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, működés módosítására. 

-Közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében, a Hivatal belső szabályzatainak 

elkészítésében és véleményezésében. 

-Előkészíti a Hivatal és az intézmények dolgozói részére nyújtandó munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos 

döntéseket. 

-személyzeti  és munkaügyek: 

-külön feladat megosztási  megállapodás alapján ellátja a Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezete  - a KIGSZ, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára, 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma, Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje tekintetében - HR-es feladatait, 

-kezeli a személyi anyagokat az intézményvezetők, az  önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

ügyvezetői tekintetében,  

-elkészíti a KÖH valamennyi dolgozójának személyi anyagát, kezeli, naprakészen vezeti azokat 

(magasabb fizetési fokozatok fordulónapjának figyelemmel kísérése, átsorolás), 

-Ellátja a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak adminisztrációs feladatait. Kapcsolatot tart a 

Munkaügyi Központtal. Elkészíti a szükséges pályázati anyagot. 

-megállapítja a köztisztviselők kinevezéséhez a közszolgálati jogviszonyt, előkészíti a köztisztviselői 

törvény alapján előírt adatlapokat (alkalmassági iratok, esküokmány, erkölcsi bizonyítvány stb.), 

-végrehajtja a bérfejlesztési, jutalmazási, adminisztrációs feladatokat, 

-elkészíti az éves jubileumi jutalmazási tervet, és gondoskodik a jutalom jogosultság napján esedékes 

kifizetéséről, 

-elkészíti a köztisztviselőkre vonatkozóan a pályázat útján betöltendő munkakörök esetében a 

kinevezéseket és egyéb okmányokat, 

-elkészíti az évi szabadság-nyilvántartását, kiadott szabadságok nyilvántartása, távollétek jelentését 

- ellátja a változó bérrel kapcsolatos feladatokat, 

-előkészíti, intézi az öregségi, rokkantsági nyugdíjazások iratait  

-szervezi a hivatali dolgozók oktatását, képzését, továbbképzését, 

-szervezi és lebonyolítja a köztisztviselők alap és szakvizsgáit, 

-gondoskodik a tanulmányi szerződések megkötéséről, 

-polgármester, alpolgármesterek  és a jegyző mellett a titkársági feladatok ellátása. 

-polgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok, 

-köztisztviselők, intézményvezetők vagyonnyilatkozataival kapcsolatos feladatok 

- hivatali dolgozók tekintetében intézi a kismamák TGYÁS, GYED, GYES, GYET igényléseket, fizetés 

nélküli szabadságokat, 
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-Előkészíti a lakásépítési kedvezmény és a kiegészítő kamattámogatás személyi feltételeinek Jegyzői 

igazolását. 

-Előkészíti a lakásépítési kedvezmény és az adó-visszatérítési támogatás visszafizetésére, átjegyzésére, 

felfüggesztésére vonatkozó döntéseket.  

 

 

2. Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport 

  

 Köznevelési , Művelődési  feladatok 

 

Köznevelés, művelődés, sport, külkapcsolatok, civil szervezetek 

-Előkészítik és lebonyolítják az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, valamint 

díszoklevelek átadását. 

-Előkészítik és koordinálják a nemzeti ünnepek városi rendezvényeit, valamint előkészíti az 

önkormányzat által szervezett és megrendezett városi ünnepségeket. 

-Szervezik a tisztségviselők programját, koordinálják az önkormányzati és a külső kapcsolataikat. 

-Együttműködnek a Hivatal érintett osztályaival a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek 

szervezésében, lebonyolításában. 

-Kapcsolatot tartanak a helyi és országos írott és elektronikus médiával.  

-Előkészíti az önkormányzat által alapított közalapítványokkal kapcsolatban meghozandó alapítói 

döntéseket és közreműködik azok végrehajtásában. 

-Közreműködik az önkormányzat által fenntartott közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési 

intézmények szervezetek létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével, ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában.  

-Szervezi az önkormányzat közoktatási, közgyűjteményi, közművelődési és sport szakmai feladatait. 

-Előkészíti a gyermekek óvodába, való felvételét. 

-Nyilvántartást vezet az óvodáskorú gyermekekről. 

-Szakmai támogatást nyújt az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási, közgyűjteményi és 

közművelődési intézmények és szervezetek feladatainak ellátásához. 

-Feladatköréhez kapcsolódóan elkészíti a jogszabályokban előírt elemzéseket és fejlesztési terveket, 

gondoskodik azok rendszeres felülvizsgálatáról. 

-Döntésre, felülvizsgálatra előkészíti a köznevelési Önkormányzati Minőségirányítási Programot. 

-Feladatkörében végzi jogszabályok alapján az intézmények törvényességi ellenőrzését, előkészíti, 

koordinálja a szakértők tevékenységét a szakmai ellenőrzések alkalmával. 

-A pályázati kiírás megjelenését követően közreműködik az intézményvezetők kinevezésével 

kapcsolatos eljárásokban. 

-Gondoskodik az óvodai és iskolai kötelező adatszolgáltatás teljesítéséről, továbbá felülvizsgálja a 

normatív állami támogatás igényléséhez és elszámolásához az intézmények mutatószámokról készített 

adatait. 

-Gondoskodik a közoktatásra vonatkozó közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról. 

- Elkészíti az csoport feladatköréhez kapcsolódó támogatások folyósításához szükséges támogatási 

szerződéseket és szakmai szempontból ellenőrzi a támogatások szerződésben meghatározott módon 

történő felhasználását. 

-Figyelemmel kíséri a csoport feladatkörébe tartozó pályázatokat, s a képviselő-testületi, valamint 

bizottsági döntéseknek megfelelően közreműködik a pályázati anyagok elkészítésében. 

-Elvégzi az állami sportinformációs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséggel 

összefüggő feladatokat. 

-Javaslatot tesz az önkormányzat diák-és szabadidősporttal kapcsolatos feladatainak ellátásához 

biztosított céltámogatás felhasználására. 

-Feladatkörében segíti a város intézményeinek, szervezeteinek, egyesületeinek tevékenységét.  

-Megszervezi a tisztségviselők és az önkormányzati delegációk hivatalos útjait. 

- A tisztségviselők részére a külföldi és belföldi hivatalos találkozókon, fogadásokon intézi a protokollal 

kapcsolatos feladatokat. 

-Összeállítja, rendszerezi a hazai és külföldi látogatásokhoz, tárgyalásokhoz szükséges, illetve 

kommunikációs háttéranyagokat. 
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-Ellátja az önkormányzat testvér- és partnervárosi kapcsolataival (kulturális, művészeti, sport, stb.) 

összefüggő feladatokat.  

-Közreműködik az önkormányzat turisztikai és idegenforgalmi hosszú távú koncepciójának 

előkészítésében és végrehajtásában. 
- Segíti az önkormányzat ügyintézőit az idegen nyelven történő ügyintézésben. 

- Előkészíti, előterjeszti és végrehajtja az Önkormányzat ifjúságpolitikával kapcsolatos döntéseit; 

 - Előkészíti, előterjeszti és végrehajtja az önkormányzat média és kommunikációs szolgáltatásokkal 

kapcsolatos döntéseit. 
 

 

Informatika 

 

-Elvégzi a választásokkal és a népszavazással kapcsolatos informatikai feladatokat. 

-Figyelemmel kíséri a számítástechnikai berendezések és programok üzemszerű működését, javaslatot 

tesz azok fejlesztésére. 

-Közreműködik a Hivatalban alkalmazott informatikai rendszerek felügyeleti feladatainak ellátásában, 

gondoskodik egyes hibaelhárítási feladatok végrehajtásáról. 

-Biztosítja a számítástechnikai eszközök alkalmazáshoz szükséges oktatást, a Hivatalon belül a jogtiszta 

szoftver használatot.  

-Elkészíti a Hivatal számítástechnikai fejlesztési terveit, gondoskodik azok végrehajtásához szükséges 

rendszertervek kidolgozásáról. 

-Közreműködik az éves fejlesztési ütemhez szükséges költségvetés tervezésében. 

-Figyelemmel kíséri az önkormányzat honlapjának üzemeltetését és folyamatos karbantartását, 

kapcsolatot tart az üzemeltetővel. 

-Koordinálja az elektronikus közigazgatási szolgáltatások nyújtásának feltételeit biztosító folyamatokat. 

-üzembehelyezett számítógépek nyilvántartása, felügyelete, üzemeltetése, 

-fénymásolás, sokszorosítás 

  

 

Gondnokság  

 

-ellátja a Városháza épületének karbantartását és üzemeltetését (anyagmozgatás, portaszolgálat)  

-Biztosítja a Hivatal gépjárműveinek üzemeltetését. 

-Biztosítja a telefonközpont működését. 

-Ellátja a baleset- és munkavédelmi, valamint tűzvédelmi feladatokat. 

 

 

3. Hatósági Csoport 

 

-Előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyeket, intézi a 

anyakönyvi- és hagyatéki ügyeket. 

-Feladata az állampolgárok tájékoztatása, az ügyfelek segítése az igazgatási és hatósági ügyekben, 

-Intézi a Jegyző kereskedelmi igazgatási feladatait - kereskedelmi hatóságként – ellenőrzéseket végez. 

- Jegyzői hatáskörben hatósági nyilvántartást vezet a magánszállásadókról, kereskedelmi szálláshely 

adókról.  

-Intézi az ipari és szolgáltató tevékenységek végzéséhez szükséges bejelentés köteles és  

telepengedélyekkel kapcsolatos ügyeket. Fentiekben meghatározott illetékességi területen ellenőrzéseket 

végez. 

-Ellenőrzi az egyéni vállalkozók jogszabályszerű és a vállalkozói igazolványnak megfelelő működését a 

kiskunhalasi székhelyeken illetve telephelyeken, kivizsgálja az ezekkel kapcsolatos közérdekű 

bejelentéseket, javaslatokat, panaszokat. 

-Kiadja a hatósági bizonyítványokat. 

- Intézi a birtokvitás ügyeket 

- Ellátja a címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos jegyzői feladatokat. 

-Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásáról szóló jogszabályból 

eredő Jegyzői feladatokat.  
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- Egyéb hirdetmények közzétételével kapcsolatos feladatok. 

-Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait. 

-Közreműködik a házasságkötéseknél, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél és a névadóknál. 

-Intézi a névváltoztatási kérelmeket. 

-Átvezeti az anyakönyvi alapbejegyzéseket, valamint az utólagos bejegyzésekből és kijavításokból 

eredő adatváltozásokat a személyi adat-és lakcímnyilvántartáson. 

-Intézi a hagyatéki, póthagyatéki ügyeket. 

-Elvégzi a kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan vagyonának 

leltározását.  

-Kezeli a talált tárgyakat. 

 

Iktatási feladatok 

 

-érkező postai küldemények, napilapok, folyóiratok átvételében továbbításában közreműködés, 

-érkező ajánlott küldemények bejegyzése a kézbesítőkönyvbe, 

-elintézett ügyiratok irattározása, kivezetése és elhelyezése, őrzése, 

-határidőbe leadott iratok kivezetése, elhelyezése, őrzése, és a határidő lejártával átadása, 

-a kézi irattárban, és a központi irattárban elhelyezett iratok kezelése, rendezése, kiadása, 

-az irattározandó, határidőbe leadásra kerülő iratok összegyűjtése a hivatalban, 

-a továbbítandó iratok, a postai küldemények összegyűjtése a hivatal munkatársaitól, 

-ügyirat-forgalmi lista elkészítése, 

-irattári anyag selejtezése, átadása a levéltárnak,   

 

4.  Belső ellenőrzés 

 

-A jegyzőnek közvetlenül alárendelt belső ellenőrök látják el a belső ellenőrzési feladatokat és az 

önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzését. Tevékenységüket a vonatkozó 

jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutató és a jegyző által 

jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzik.   

-A belső ellenőrök ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonhatók be. 

 -A jegyző felelős a belső ellenőrök  funkcionális függetlenségének biztosításáért, ezt a felelősséget 

másra nem ruházhatja át. 

-A revizor ellenőrzési tevékenysége kiterjed: 

a) a Hivatalra, 

b) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, 

c) az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságokra, 

vagyonkezelőkre, 

d) az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatásokkal kapcsolatosan a 

kedvezményezett szervezetekre. 

-A revizor elkészíti az ellenőrzési programot, a jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján 

szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai 

rendszerellenőrzéseket végez. 

-Az ellenőrzések keretében vizsgálja és értékeli 

a) a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak érvényesülését a jogszabályokban szabályzatokban, 

képviselő-testületi döntésekben meghatározottak szerint,   

b) a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és 

eredményességét, 

c) a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, az 

elszámolások, beszámolók megbízhatóságát. 

-A vizsgált folyamatok alapján megállapításokat és javaslatokat tesz, elemzéseket és értékeléseket készít  

a gazdálkodás eredményességének növelésére, a kockázati tényezők, hiányosságok kiküszöbölésére, a 

szabálytalanságok megelőzésére és feltárására, a belső kontroll rendszerek javítására és 

továbbfejlesztésére. 

-Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 

-Részt vesz az önkormányzat pénzügyi-gazdasági ellenőrzését végző egyéb szervek által tartott realizáló 

tárgyaláson, s közreműködik a tapasztalatok hasznosításában. 
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-Ellátja a közbeszerzések és közbeszerzési eljárások ellenőrzését. 

-Tanácsadási tevékenységet lát el a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési 

kézikönyv szerint.  

-A belső ellenőrzési vezető: 

-elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet; 

-összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, azok jóváhagyása 

után végrehajtja azokat, valamint megvalósulásukat nyomon követi; 

-megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, összehangolja és irányítja az ellenőrzések végrehajtását; 

-gondoskodik az ellenőrzési jelentés megküldéséről az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység 

számára; 

-haladéktalanul tájékoztatja a Jegyzőt, ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve 

fegyelmi eljárás megindítására okot adó körülmény gyanúja merül fel, s javaslatot tesz a megfelelő 

eljárások megindítására; 

-megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a Jegyző és a Polgármester részére 

-összeállítja az éves ellenőrzési és összefoglaló ellenőrzési jelentést;  amelynek keretében elkészíti a 

belső ellenőrzés minőségértékelését, s javaslatot tesz a feltételeknek az éves tervvel való 

összehangolására; 

-gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásáról, az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a 

dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról 

-elkészíti az éves képzési tervet a belső ellenőrök szakmai továbbképzése érdekében, s gondoskodik 

annak végrehajtásáról 

-tájékoztatja a Jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való eltérésekről 

-kialakítja és működteti a nyilvántartási rendszert, amellyel nyomon követi az intézkedési tervek 

végrehajtását. 

 

5. Szociálpolitikai Csoport 

 

-Ellátja a szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi igazgatási feladatok előkészítését és gondoskodik 

a meghozott döntések végrehajtásáról. 

Közreműködik a Képviselő-testület, a Kistérségi Társulási Tanács valamint a szociális, egészségügyi és 

ifjúsági ügyekért feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság döntéseinek előkészítésében és 

végrehajtásában, így különösen: 

a) az önkormányzat által fenntartott szociális és egészségügyi intézmények létesítésével, 

átszervezésével, irányításával, működésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 

b) szervezi az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatait, 

c) előkészíti  a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi és fogorvosi ügyelettel 

kapcsolatos döntéseket, 

d) előkészíti a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetrendezéseket, illetve az orvosi rendelők 

kialakítását, 

e) a pályázati kiírás megjelenését követően közreműködik az intézményvezetők kinevezésével 

kapcsolatos eljárásokban, 

f) ellátja az intézményeivel, a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatást, 

-Előkészíti az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet és programot. 

-Előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításával kapcsolatos feladatokat, 

pályázatokat a szociális alapon történő bérbeadás vonatkozásában. 

-Ellátja a helyi támogatások elbírálásának előkészítő feladatait. 

-Döntésre előkészíti és végrehajtja a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó szociális - elsősorban pénzbeli és természetbeni ellátások, szociális rászorultság 

megállapításával, felülvizsgálatával kapcsolatos - ügyeket. 

-Vezeti az osztály feladatkörébe tartozó hatósági nyilvántartásokat, elvégzi a feladatkörét érintő hatósági 

statisztikai adatszolgáltatásokhoz szükséges feladatokat. 

- Hatósági ügyekkel összefüggésben, valamint a társhatóságok részére környezettanulmányt készít. 

- Szervezi, előkészíti és végrehajtja a szépkorúak köszöntésével kapcsolatos feladatokat. 

- Külföldi hatóságok részére – a településen élő, külföldi nyugdíjjal rendelkező nyugdíj jogosultak 

kérelmére – életbenlét igazolásokat állít ki. 
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- Feladataival összefüggésben folyamatosan adatot szolgáltat az országos – elektronikus – szociális 

információs rendszerbe / PTR. 

6. Építéshatósági Csoport  

-Ellátja az általános építésügyi hatósági feladatokat Kiskunhalas és a vonatkozó Kormányrendeletben 

meghatározott települések közigazgatási területén.  

-Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást 

nyújt. 

-Vezeti az építésügyi hatósági nyilvántartásokat. 

-Ellátja az építéshatósági feladatokat, lefolytatja az építéshatósági eljárásokat az alábbiak szerint: 

-Eljár az építési-, a bontási-, a használatbavételi- és fennmaradási engedélyezési eljárásokban, továbbá 

az ezekkel összefüggő ellenőrzési és kötelezési ügyekben. 

-Az építésügyi hatóság ellenőrzi az építési tevékenység jogszerűségét. 

-Eljár az engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, az országos építési 

követelményektől való eltérés engedélyezésének ügyeiben. 

-Lefolytatja a jogutódlás tudomásulvételi, a használatbavétel tudomásulvételi, a vészhelyzet esetén 

szükségessé váló építési tevékenység tudomásul vételi eljárásokat. 

-Kiszabja az építésügyi bírságot, szabálysértési eljárást kezdeményez.  

--Jogszabályokban meghatározott eljárásokban szakhatóságként működik közre. 

-Éves jelentéseket készít a nyilvántartások adataiból.  

-Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása 

céljából 

a) a tervezés elősegítése érdekében, vagy 

b) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez 

- helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki. 

-Az eljárása során, ha engedély nélküli építkezést tapasztal, értesíti az illetékes járási hivatal építésügyi 

hivatalát. 

- Az építésügyi hatósági ügyintéző a jegyző nevében szakhatóságként nyilatkozik a telekalakítási 

eljárásokban. 

 

7. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 
 

Stratégiai Csoport 

 

(Beruházás, közmű, közbeszerzés, projektmenedzsment, városmarketing) 

 

-Ellátja az EU-s és egyéb pályázatok adminisztrációs, technikai, pályázatfigyelési és pályázatírási 

teendőit. A pályázati lehetőségekről tájékoztatja a Hivatal belső szervezeti egységeit és az 

intézményeket. 

-Közreműködik az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében, általános 

adatszolgáltatásban, ide nem értve a pályázatok szakmai tartalmának meghatározását, amely a pályázat 

tárgya szerinti szakosztály feladata. Nyilvántartja az önkormányzat és intézményei által benyújtott 

pályázatokat. 

-Pályázat pozitív elbírálása esetén feladatkörében ellátja az önkormányzat egyéb kormányzati, ill. 

Európai Uniós pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat, így 

különösen: 

a) kapcsolatot tart a szakértőkkel, a közreműködő szervezetekkel, irányító hatóságokkal; 

b) közreműködik a különböző ellenőrzési, monitoring folyamatokban;  

c) jelentést tesz a különböző hatóságok felé; 

d) előkészíti a támogatási szerződés megkötését; 

e) szakmai igazolást készít a kifizetésekkel kapcsolatban; 

f) közreműködik a projekt előrehaladási jelentések elkészítésében; 

g) intézkedik az önrész utalása érdekében; 

-Előkészíti az önkormányzati gazdálkodással, beruházással kapcsolatos döntéseket, szervezi és biztosítja 

a döntések végrehajtását. 
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-Ellátja az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott beruházásaival kapcsolatos feladatokat. 

-Ellátja a közműfejlesztési feladatokat. 

-Részt vesz a közterület kialakítási tervek egyeztetésében. 

-Kapcsolatot tart a Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.-vel. 

-Közreműködik a városüzemeltetéssel, a tömegközlekedéssel, a kommunális, vízügyi igazgatással 

kapcsolatos önkormányzati és jegyzői feladatok ellátásában. 

-Ellenőrzi és felügyeli a város közvilágítási szolgáltatását. 

-Ellátja az önkormányzat által a közlekedési beruházásokkal kapcsolatos építtetői feladatokat, úgy, mint 

út,  kerékpárút, járda, parkoló építések. 

-Ellátja az önkormányzat által a közmű beruházásokkal kapcsolatos építtetői feladatokat, úgy, mint 

ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos, gáz közművek létesítése. 

-Ellátja a temetőfejlesztéssel és temetőfenntartással kapcsolatos feladatok ellenőrzését 

-Koordinálja a kommunális hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat, valamint a szúnyog, kullancs, 

gyapjaslepke gyérítéssel kapcsolatos feladatokat. 

-Ellátja a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatosan jogszabályban a települési 

önkormányzat számára kötelezően ellátandó közszolgáltatásként előírt feladatok szervezését. 

-Kivizsgálja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági panaszokat, együttműködve a 

tevékenységet folytató gazdasági társasággal. 

-Ellátja a belvízvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 

-Koordinálja a csapadékcsatorna-hálózat karbantartását. 

-Kapcsolatot tart a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatokat ellátó gazdasági társasággal 

-Koordinálja az önkormányzati utak, járdák fenntartását, felújítását. 

-Felügyeli, ellenőrzi a játszóterek üzemeltetésével, a parkfenntartással, a véderdők ápolásával és 

fenntartásával kapcsolatos feladatokat. 

-Ellátja a természetvédelmi feladatokat. 

-Felügyeli a helyi természetvédelmi értékké nyilvánított területeket és intézkedik a védett fák 

gondozásáról. 

-Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó fakivágások ügyében. 

-Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó fürdőhely kijelölési ügyekben. 

-Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó vízügyi igazgatási ügyekben.  

-Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt tűzszerészeti mentesítési feladatokat. 

-Intézi az önkormányzat által szerződésen kívül okozott, elsősorban útkezelői, zöldfelület-gazdálkodási 

tárgykörben bekövetkezett károkkal kapcsolatos ügyeket. 

-A főkertészi feladatok ellátása körében különösen: 

-Közreműködik a város rövid-, közép-, és hosszútávú zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési 

koncepciónak, elképzeléseinek kidolgozásában, kiemelten a tömbös beépítésű területek esetén a 

nem használható zöldfelületek parkolóhely építésére vagy egyéb célra történő hasznosítására 

vonatkozóan. 

-Előkészíti és engedélyezteti a fasor és parkrekonstrukcióra vonatkozó terveket. 

-Előkészíti az új játszóterek, parkok, közterületi zöldfelületek, közösségi terek kialakítását, 

gondoskodik a szükséges tervek elkészítéséről, szükség szerinti engedélyezéséről. 

-Előkészíti a temetőfejlesztésre vonatkozó terveket, koncepciókat. 

-Építéshatósági eljárásokhoz kertészeti szakvéleményt ad a környezetrendezés tárgykörében. 

-Előkészíti az emléktáblák és a közterületi műalkotások elhelyezésével, áthelyezésével kapcsolatos 

döntéseket, s szakmai segítséget nyújt a megvalósításhoz 

-Részt vesz a közterületi tervek (pl. útépítés) zöldfelületi vonatkozású, a zöldfelületi rendszer 

érvényesítését, védelmét célzó véleményezésében. 

-Végzi az egységes zöldfelület-gazdálkodás feladatainak szakmai megalapozását és módszertani 

irányítását. 

-Ellátja a települési környezetvédelmi stratégiával kapcsolatos feladatokat (környezetvédelmi program, 

környezetállapot értékelés, lakosság tájékoztatása). 

-Ellátja az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat 

(környezetvédelmi pályázatok meghirdetése, lebonyolítása). 

-Előkészíti a környezetvédelmi feladatokkal összefüggő Képviselő-testületi, bizottsági anyagokat és az 

ezekhez kapcsolódó rendeletek, határozatok rendeletmódosítások tervezeteit és a döntést követően 
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végrehajtja azokat. 

-Kapcsolatot tart a környezetvédelmi központi igazgatást ellátó intézményekkel,  

-Ellátja az előzetes környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok, egyéb környezetvédelmi 

dokumentációk szakhatósági véleményezésével kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat. 

-Ellátja a jegyző határkörébe utalt zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos szakhatósági feladatokat.  

-Lefolytatja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokat, kivizsgálja a 

panaszokat, rendszeresen ellenőrzi a hangosító berendezést üzemeltetőket.   

-Közreműködik a környezeti károk feltárásában együttműködve más szakhatóságokkal. 

-A környezetvédelmi hatósággal, a közegészségügyi és a közlekedési hatósággal együttműködve 

rendszeresen értékeli illetékességi területének légszennyezettségi állapotát, arról a lakosságot 

tájékoztatja. 

-Környezetvédelmi témájú rendezvényeket, konferenciákat, tájékoztatókat szervez a lakosság 

tudatformálás érdekében. 

-Ellátja a települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatosan jogszabályban a települési 

önkormányzat számára kötelezően ellátandó közszolgáltatásként előírt feladatok szervezését. 

-Ellátja a települési szilárd hulladékgazdálkodási feladatok körében a helyi hulladékgazdálkodási tervvel 

kapcsolatos intézkedéseket (felülvizsgálat, módosítás, végrehajtás ellenőrzése). 

-Az önkormányzat éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási feladatát jogszabály alapján elvégzi. 

-A hatóság által jóváhagyott egyedi hulladékgazdálkodási tervek feldolgozásával adatbázist hoz létre, 

amely a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatánál, illetve környezetvédelmi program és egyéb tervek 

készítése során felhasználható. 

-Ellátja az egyéb jegyző hatáskörébe utalt hulladékgazdálkodási feladatokat, kivizsgálja más osztály 

feladatkörébe nem tartozó hulladékgazdálkodási lakossági panaszokat 

-A társosztályok közreműködésével ellátja a közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és 

koordinációs feladatokat. 

- közútkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása 

- egyéb közlekedéssel kapcsolatos feladatok 

 

Főépítész: 

-az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az 

illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását, 

-közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális 

örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal 

kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, 

-szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti 

arculatának alakítását, 

-közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a 

szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására 

vonatkozó helyi szabályok előkészítésében, 

-részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és 

települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében, 

-A települési főépítész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési 

szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat: 

a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás 

feltételeit és követelményeit, 

b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, 

szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések 

önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről, 

c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli 

az önkormányzat érdekeit, 

d) szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a 

településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, 
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e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre 

előkészíti a településrendezési eszközöket, 

f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az 

újbóli véleményeztetés lefolytatásáról, 

g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, 

valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos 

településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről, 

h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, 

i) előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és 

figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről, 

-A települési főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az 

önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá 

az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai 

véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, 

állásfoglalásainak kialakítását. 

-A főépítész együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető hatóságokkal 

és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a véleménynyilvánításra 

jogosult államigazgatási szervekkel. 

-A főépítész feladatait a többi főépítésszel összehangoltan végzi, gondoskodva az egységes szakmai 

elvek és a helyi sajátosságok egyidejű érvényesítéséről.  

-Az önkormányzati főépítész a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési 

feladatok ellátása során - igény szerint az állami főépítész bevonásával - részt vesz az érintett 

önkormányzatok közös, összehangolt döntéseinek előkészítésében. 

-az önkormányzati vagyon kezelésével megbízott gazdasági társasággal együttműködve előkészíti az 

önkormányzati ingatlanvagyon értékesítésével és gyarapításával kapcsolatos döntéseket. 

  

 

 

 

Önkormányzati Rendészet Csoport 
 

(Közterület- felügyelet, mezőőrség, gyepmester) 

 

-A közterület-felügyelet, a mezőőrség, a gyepmesteri telep és a Közösségi Segélyhívó Rendszer 

tevékenységének irányítása. 

-Együttműködés a rendészeti és rendvédelmi szervekkel, a szakhatóságokkal, a hivatal osztályaival és a 

civil szervezetekkel. 

- Jogellenesen tárolt gépjármű eltávolítása közterületről. 

 - A közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó közlekedési szabályszegés felderítése, közigazgatási 

bírság kiszabása 

-Önkormányzati kifizetések rendjének biztosítása. 

-Méhek be- és kijelentésének regisztrálása. 

-Méhészek értesítése, az értesítés közzététele permetezés esetén. 

-Nyilvántartások vezetése. 

 

Közreműködés: 

-az együttműködők eljárásaiban,  

-a városi rendezvények biztosításában,  

-a honvédelmi,- polgári védelmi feladatok előkészítésében, végrehajtásában, 

-katasztrófák, illetve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos 

feladatok végrehajtásában, 
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-a vízgazdálkodással összefüggő védelmi jellegű feladatok végrehajtásában, 

-a honvédelmi,- és polgári védelmi tervek, szakanyagok kezelésében, aktualizálásában. 

 

Eljárás lefolytatása: 

-az állattartás szabályainak megszegésére, 

-belterületen a parlagfű, allergén- és egyéb gyommentesítési kötelezettség elmulasztására  

utaló információ, továbbá 

-a közterület rendeltetésétől eltérő használatára 

-a közterületi egyes fa kivágására, 

-az ültetvény telepítésére, 

-a vadkár megállapítására 

-vásár-, piac tartására 

irányuló kérelem esetén. 

 

Közterület-felügyelet feladata: 

-A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez illetve útkezelői 

hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének, a vásár- és piac rendjének, a vendéglátóipari 

egységek záróra betartásának ellenőrzése.  

-A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 

megakadályozása, megszakítása, megszüntetése.  

-Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend és a közbiztonság, az 

önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra és a kötelező közszolgáltatás igénybevételére 

vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állat-egészségügyi és ebrendészeti 

feladatok ellátásában. 

 

A mezőőrség feladata: 

-A termőföldek őrzése, valamint a termőföldön levő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, 

felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek 

vagyonvédelme, valamint közreműködés a közrend-közbiztonság fenntartásában. 

 

Gyepmester feladata: 

-A város közigazgatási területén a kóbor állatok befogása, elhelyezése, ellátása, megfigyelése. 

-A település közterületen elhagyott állati eredetű hulladék gyűjtése, tárolása, kezelésre átadása. 

 

 

8.) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

 

Könyvelési Csoport 

 

-Ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, a 

könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó 

pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat, kiemelt figyelmet fordítva a munka 

hatékonyságra, eredményességre, valamint a FEUVE és a belső kontrollok folyamatos 

működésére.  

-A gazdasági események számviteli rögzítését végzi. 

-Intézi a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, a számlakibocsátást és vezeti 

a bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat. Adatokat szolgáltat a társosztályoknak. 

-Nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokat, illetve a vagyoni 

befektetéseket. 

-Ellátja az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat. Elkészíti az ÁFA 

bevallásokat, gondoskodik azok befizetéséről, illetve visszaigényléséről. 

-Gondoskodik a kifizetett pénzbeli ellátások alapján az önkormányzatot megillető állami 

támogatás lehívásáról. 



26 

 

-Végzi az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó számviteli 

feladatokat és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat. 

-Gondoskodik a főkönyvi könyvelés és a bevételekről vezetett analitikus könyvelés 

egyeztetéséről.  

-Gondoskodik a főkönyvi és az analitikus könyvelés, valamint az egyéb számviteli 

nyilvántartások egyeztetéséről. 

-Kimutatást készít a hitelállomány alakulásáról a féléves, éves beszámolóhoz, valamint a 

költségvetéshez. Adatot szolgáltat a hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratú 

kötelezettségekbe történő átkönyveléshez. 

-Havonként elkészíti a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által 

megküldött adatok alapján a bérfeladást, a kapcsolódó aktív-passzív főkönyvi számlákat 

egyezteti. 

-Nyilvántartást vezet a központi költségvetésből származó bevételekről és azt negyedévenként 

egyezteti a főkönyvi könyveléssel. 

-Az adóbevételek folyamatos könyvelése során egyeztet a társcsoporttal. 

-Előkészíti a Hivatal számviteli politikáját, számlarendjét, hatálybalépésüket követően 

gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról.  

-Elkészíti a számviteli (pénzgazdálkodási, értékelési, leltározási) szabályzatokat. 

 

Költségvetési Csoport 

 

-NAV felé elkészíti a rehabilitációs dotációval, valamint a gépjárműadóval kapcsolatos 

adatszolgáltatásokat, 

-Gondoskodik az önkormányzat és hivatal cafetéria rendszerében történő megrendelésekről, 

valamint azok pénzügyi lebonyolításával, továbbá az utazási kedvezményre jogosító 

igazolványok kiállításáról 

-Képviselő-testületi döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetésének koncepcióját, 

továbbá a költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet módosításának 

tervezetét, szervezi a végrehajtás feladatait. 

-Képviselő-testületi, illetve bizottsági döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetését érintő 

előterjesztéseket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról. 

-Előterjesztést készít az önkormányzat költségvetési maradványának megállapítására, javaslatot 

tesz a felhasználására. 

-Kiszámítja az állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött normatívái alapján a költségvetési 

bevételeket, azokat továbbítja a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához 

és a beszámoló keretében azokkal elszámol. 

-Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően ellátja Kiskunhalas város nemzetiségi 

önkormányzatai, továbbá társulásai gazdálkodási feladatait.  

-Gondoskodik a főkönyvi és az analitikus könyvelés, valamint az egyéb számviteli 

nyilvántartások egyeztetéséről. 

-Feladást készít a főkönyvi könyvelés részére negyedévenként az adósokról, illetve a tárgyi 

eszközök változásáról, értékcsökkenéséről. 

-Figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását. A társcsoporttal napi kapcsolatot tart fenn. 

-Ellátja a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, valamint a házipénztár működésével 

kapcsolatos feladatokat. 

-Ellátja a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.  

-Előkészíti a likviditási hitel igénybevételéhez szükséges dokumentációt, közreműködik a 

hitelszerződések előkészítésében, gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről és 

nyilvántartásáról.  

-Ellátja a munkáltatói támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat.  
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-Elkészíti az önkormányzatok, a hivatal, a társulások, és nemzetiségi önkormányzatok éves 

leltárát, vezeti a szükséges analitikus nyilvántartásokat.  

-Nyilvántartja az önkormányzatok, a hivatal, a társulások, és nemzetiségi önkormányzatok 

vagyonát, a hatályos jogszabályok alapján vezeti az ingatlanvagyon katasztert és a 

vagyonkataszteri nyilvántartásból adatokat szolgáltat a kérelmezők részére. 

-Gondoskodik az önkormányzatok és a társulások önállóan gazdálkodó intézményeinek elemi 

költségvetése összeállításával kapcsolatos feladatokról, a költségvetések felülvizsgálatáról, a 

Magyar Államkincstárhoz való továbbításáról. 

-Az éves intézményi beszámolók összeállításához szakmai iránymutatást ad, gondoskodik a 

beszámolók átvételéről, felülvizsgálatáról és a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatóságához történő továbbításáról. 

-Figyelemmel kíséri az intézmények gazdálkodásának szabályszerűségét a jóváhagyott 

előirányzatok felhasználása vonatkozásában. 

-Teljesíti az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos valamennyi pénzügyi adatszolgáltatást. 

-Értékeli az intézmények havi adósságállományáról küldött jelentéseket, szükség szerint 

intézkedést kezdeményez. 

-Egyezteti és karbantartja az intézmények törzskönyvi nyilvántartását. 

-Nyilvántartja az önkormányzatok, a hivatal, a társulások, és nemzetiségi önkormányzatok 

kötelezettségvállalásait. 

-Biztosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátását a „kincstári” 

finanszírozás keretében és figyelemmel kíséri az intézmények központi, irányítószervi 

támogatásának alakulását. 

-Gondoskodik az önkormányzatok, a hivatal, a társulások, és nemzetiségi önkormányzatok 

költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló, valamint a Képviselő-testület elé 

kerülő zárszámadás elkészítéséről. 
 

Adócsoport 

 

-Ellátja a Jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, 

nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, 

valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. 

-Ellátja a helyi adókkal, kapcsolatos Jegyzői feladatokat. 

-Törlésre előkészíti a köztartozást elévülés vagy behajthatatlanság címén. 

-Az adózó kérelmére adóigazolást állít ki. 

-Vagyoni bizonyítványt állít ki. 

-Adó- és értékbizonyítványt állít ki. 

-Ellátja az adóügyi számítógépes program helyi felügyeletét. 

-Elvégzi a lefoglalt, elkobzott és talált tárgyak értékesítését vagy megsemmisítését. 

-Ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos Jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat. 

-Ellátja az egyes adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, beszedésével és 

visszajelentésével kapcsolatos feladatokat. 

-Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, kimutatást és beszámolót készít  

-Évente tájékoztatja az adózókat az önkormányzati adóhatóságnál vezetett számláik állásáról. 

 

9. Kirendeltségek  

- Önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátása 

- Jegyző által meghatározott munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása 

 

X. 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 

 

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. április 1-jén 

lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület által 77/2013. Kth 

számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat. 
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Kiskunhalas, 2015. február  25.                                                      

 

 

                                                                                                                Dr. Ferenczi  Mária  

                                                                                                                                     Jegyző 

 

 

                                                      

       A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete   a  38/2015 (II. 25.) határozatával, Harkakötöny Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2015. (II. …...) számú határozatával,  Pirtó Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2015. (II. …...) számú határozatával hagyta jóvá.                                                                                                                                                                                                                   

                                          

  A Kiskunhalasi Közös Önkorányzati Hivatal  Szervezeti és Működési szabályzatának        

mellékletei és függelékei: 

Mellékletek: 

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  szervezeti felépítése 

 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke 

 Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök jegyzéke 

                                                 
  Függelék:                  1.  KÖH Alapító Okirat 

                                        2. Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, fenntartására                                                                             

 



29 

 

1. sz. melléklet 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
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POLGÁRMESTER

SZOCIÁLIPOLITIKAI 
CSOPORT

PÉNZÜGYI ÉS  
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

KÖNYVELÉSI 
CSOPORT

ADÓCSOPORT

KÖLTSÉGVETÉSI 
CSOPORT

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

STRATÉGIAI 
CSOPORT

ÖNKORMÁNYZATI 
RENDÉSZET 
(CSOPORT)

FŐÉPÍTÉSZ

ALPOLGÁRMESTER ALPOLGÁRMESTER

BELSŐ ELLENŐR HATÓSÁGI 
CSOPORT

KIRENDELTSÉGEK ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT

JEGYZŐI 
TITKÁRSÁG

HUMÁNPOLITIKAI ÉS 
ÜGYVITELI CSOPORT

ALJEGYZŐ

JEGYZŐI 
TITKÁRSÁG

JEGYZŐ
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2. sz. melléklet 

 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. 

évi CLII. törvény alapján a következők szerint állapítja meg a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséggel járó munkaköröket: 

 

 

 Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a köztisztviselő, aki közigazgatási hatósági vagy 

szabálysértési ügyben, közbeszerzési eljárás során, feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb 

pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint önkormányzati 

pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló 

eljárás lefolytatása során, vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a 

felhasználással való elszámoltatás során javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, valamint 

vagyonnyilatkozat tételre kötelezett, a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő. 

 

A fentiekre figyelemmel vagyonnyilatkozat tételre kötelezett:  

 

Jegyző, 

Aljegyző, 

Osztályvezetők, csoportvezetők 

Építéshatósági Csoport:  hatósági ügyintézői munkakörök, 

Belső Ellenőr  

Főépítész 

Közterület Felügyelet: közterület-felügyelői munkakörök, vásár, piac tartással kapcsolatos 

feladatot  ellátó munkakör 

Minden hatósági ügyintézői munkakör:  

(2) anyakönyvi  igazgatási, hagyatéki feladatot ellátó, 

(3) birtokvédelmi  ügyeket  intéző, 

(4) működési, telepengedélyezési eljárással kapcsolatos  feladatokat  ellátó 

                          ügyintézői munkakörök. 

             

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály: hatósági ügyet ellátó ügyintézői munkakör,  

közbeszerzési eljárásban közreműködő ügyintézői munkakör. 

Pénzügyi- és Gazdálkodási  Osztály: 

(1) pénzügyi ügyintéző 

(2) pénztáros,  

(3) intézményi referens 

   munkakörök. 

Adócsoport: 

(4) adóbeszedő, 

(5) adóügyi ügyintéző   

(6) adókönyvelő 

                       munkakörök. 
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                         3. számú melléklet 

 

 A közszolgálati tisztviselőkről részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 

249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet  2.§ alapján a közigazgatási szerv vezetője, köztisztviselői 

számára képzettségi pótlékot állapíthat meg. 

 

2.§ (2) Képzettségi pótlék állapítható meg annak a kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek is, aki a 

besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, 

szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges.  

(3) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a közszolgálati szabályzatban vagy 

ügyrendben kell feltüntetni.  

(4) A képzettségi pótlék mértéke:  

a) doktori (PhD) fokozat vagy a felsőoktatási törvényben meghatározott, azzal egyenértékű, vagy ennél 

magasabb tudományos fokozat esetén az illetményalap 75%-a,  

b) felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés, 

szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a,  

c) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú 

szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a,  

d) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség 

esetén az illetményalap 30%-a.  

(5) A több feltételnek is megfelelő kormánytisztviselő, köztisztviselő csak egy, a magasabb összegű 

pótlékra jogosult. A (4) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott több, a képzettségi pótlék 

szempontjából azonos szintű oklevél vagy szakképesítés esetén is csak egyszeres pótlék állapítható 

meg.  

 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban jelenleg képzettségi pótlékra jogosító munkakör 

nincs megállapítva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=194221#sid6144
http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=194221#sid7680
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1. számú függelék 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Harkakötöny Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-85.§-aiban 

kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§-ában, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. ( XII.31.) Kormányrendelet 

5.§ (1) –(4) bekezdéseiben foglaltakra, az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

Költségvetési szerv neve: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

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

6414 Pirtó, Dózsa György u. 19. 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az alapító önkormányzatok működésével, 

valamint a közigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátása (a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

(4) bekezdéseinek rendelkezései alapján), a 

nemzetiségek jogairól szóló törvényben 

meghatározott feladatok ellátása. 

Alaptevékenysége: Alaptevékenysége a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 84.§ (1) bekezdése alapján az 

önkormányzatok működésével, valamint a 

polgármester vagy jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

Szakágazati száma: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége 

Működési köre/illetékessége Kiskunhalas város közigazgatási területe és 

megállapodás alapján Harkakötöny és Pirtó 

község közigazgatási területe, valamint azon 

települések, melyekkel kapcsolatban jogszabály 

területi feladatellátást állapít meg. 

Törzskönyvi száma  

Irányító szerv neve, székhelye Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, 6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1. 

Alapító szerv neve, székhelye  Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Harkakötöny Község Önkormányzata 6136 

Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

Pirtó Község Önkormányzata 6414 Pirtó, Dózsa 

György u. 19. 

Költségvetési szerv jogállása Jogi személy 
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Jogelődje Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala, Kelebia és Harkakötöny 

Községek Körjegyzőségi Hivatala, Tázlár és 

Pirtó Községek Körjegyzőségi Hivatala 

Kormányzati funkció: 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

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

   

A hivatal vezetőjének kinevezési rendje:  

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

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

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

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

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

közszolgálati ügykezelői közszolgálati jogviszony 

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

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

 

 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat 2014. április 3-án törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

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

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

határozattal  elfogadott, Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

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

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

alapító okirata hatályát veszti. 

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

határozatával hagyta jóvá. 

Az alapító okiratot Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  15/2014. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

Az alapító okiratot Pirtó Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete    28/2014. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. április 3. 
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Gyovai István                                  Brassó Imre Albert                       Nagy Ferenc 

Kiskunhalas polgármestere Harkakötöny polgármestere       Pirtó polgármestere 

 
 

2. számú függelék 

 

Megállapodás 

Közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására 

 

39/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe adja a 6400 

Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér  7. C szám alatt található Vállalkozók Klubjaként 

megnevezett helyiséget a Halasi Vállalkozók Klubjának az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a  bérleti szerződés aláírására. 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

Mely létrejött egyrészről:  

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 

adószám:15724904-2-03, törzsszám: 724902, képviseletében: Fülöp Róbert polgármester), 

mint bérbeadó,  

másrészről:  

Halasi Vállalkozók Klubja (székhely: 6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/C., képviseletében: 

Raffai István elnök), mint bérlő között az alulírott napon ás helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Bérbeadó bérbe adja, bérlő 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 

bérbe veszi, Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7. C. szám alatti Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal udvari szárnyában elhelyezkedő, Vállalkozók Klubjaként 

elnevezett helyiséget, havonta egy alkalommal – a hónap utolsó csütörtöki napján 

tartandó klubnapra, és ezen felül évi 12 alkalommal megrendezett klubrendezvényre 

(klubest, sakkverseny, tarokk-klub) a bérlő rendezvényterve alapján. 

2. Bérlő a bérlemény 1. pontban körülírt használatért bérbeadónak évi 67.013.-Ft nettó 

bérleti díjat fizet, mely évente az infláció mértékével emelkedik, a fordulónap május 1. 

napja.  

3. Az 1. pontban megjelölt klubrendezvényen kívül bérlő klubhasználati igényét 

esetenként – legkésőbb a rendezvényt megelőző 5 munkanappal- egyeztetni köteles 

bérbeadóval, az ilyen esetenkénti használatért bérbeadó 1.000.-Ft/óra bérleti díjat 

állapít meg. 

4. A bérlő részéről a Vállalkozók Klubjába történő bejutást és annak felügyelet melletti 

nyitva tartását minden alkalommal előzetesen egyeztetni kell a bérbeadó részéről a 

Jegyzővel. 

5. A rendezvények alkalmával bérlő használhatja a Vállalkozók Klubja mellett található 

kiszolgáló helyiségeket (konyha, WC) az 1. pontban megjelölt esetekben térítés nélkül, 

a 3. pontban megjelölt esetekben az ott megjelölt bérleti díj ellenében. 
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6. Jelen szerződés 1. mellékletét képezi az ez idáig is Vállalkozók Klubjaként működő 

helyiségben található, a Vállalkozók Klubja tulajdonában álló berendezési tárgyak 

jegyzéke. 

7. Bérlő hozzájárulását adja ahhoz, hogy bérbeadó a Vállalkozók Klubja helyiségeiben 

lévő berendezési tárgyakat térítésmentesen használja. 

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó a bérleményt magába foglaló 

épületrészt harmadik személy részére bérbe adhatja, azzal, hogy az épületrész 

bérbeadása, bérlő jelen szerződésből fakadó jogait nem csorbíthatja és nem  

korlátozhatja, azok az épületrész harmadik személy részére történő bérbeadását 

követően is változatlan tartalommal fennmaradnak. 

9. Jelen szerződésre a Ptk. ide vonatkozó szabályai az irányadóak, azzal, hogy felek a    

közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket peren kívül, békés egyeztetésekkel 

igyekeznek rendezni. 

 

Kiskunhalas, 2015. február 25. 

 

 

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

 Fülöp Róbert             Raffai István 

 polgármester        elnök 

               bérbeadó        bérlő 

 

1. melléklet 

 

VÁLLALKOZÓK KLUBJA-Értékleltár 

 

 Mennyiség Egységár (2003. év) Összérték 

Ülőgarnitúra 1+2 1 db 290 000 Ft  

Ülőgarnitúra 1+2 1 db 280 000 Ft  

Televízió 1 db 90 000 Ft  

Technics erősítő 1 db 30 000 Ft  

Technics rádiós magnó 1 db 30 000 Ft  

Technics  CD lejátszó 1 db 30 000 Ft  

Philips videómagnó 1 db 30 000 Ft  

Hangfal 4 db 8 000 Ft  

Szekrénysor 1 db 150 000 Ft  

Tálaló 1 db 75 000 Ft  

Vitrin 1 db 60 000 Ft  

Vitrin 1 db 15 000 Ft  

Asztal 160x80 5 db 24 000 Ft  

Asztal 80x80 2 db 20 000 Ft  

Asztal 80x80 1 db 20 000 Ft  

Szék  31 db 12 000 Ft  

Telefonasztal 5 db 5 000 Ft  

Légkondícionáló 2 db 80 000 Ft  

Falióra 1 db 30 000 Ft  

Légtisztító - 30 000 Ft  

Halasi csipke 1 db 150 000 Ft  

Tükör 1 db 60 000 Ft  
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Fogas 2 db 10 000 Ft  

Bodor Miklós: Halasi 

szélmalom 

1 db 100 000 Ft  

Festmények 9 db 20 000 Ft   

Baráth József: Suszter 

pangli 

1 db 30 000 Ft  

Székely Tibor: Síró homok 1 db 30 000 Ft  

Alapítók névsora 1 db 100 000 Ft  

Harmónika 1 db 300 000 Ft  

    

 

40/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal  és a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete között kötendő 

Munkamegosztási Megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

 

Munkamegosztási Megállapodás 
 

 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 

Hivatal) (  6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. képviseli: Dr. Ferenczi Mária jegyző, 

törzskönyvi szám: 812313 )   

 

Másrészről a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete ( 6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1.  képviseli: Csendes Ildikó igazgató, törzskönyvi szám: 340247 között az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására kiadott 368/2011. ( XII. 

31.) Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel: 

 

A megállapodás célja, a munkamegosztás rendjének szabályozása mellett a hatékony, 

takarékos és ésszerű feladatvégzés megteremtése. A megállapodás nem sértheti  a felek 

szakmai döntéshozó szerepét, önálló  jogi személyiségét. A két költségvetési szerv 

vezetője közösen felelős a munkamegosztás  megszervezéséért, és végrehajtásáért.  

 

I. 

1. A Hivatal 2015. április 1. napjától ellátja a KIGSZ által ellátott  személyügyi 

feladatokat – a KIGSZ, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi 

Könyvtára, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma, 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje tekintetében - az alábbiak szerint: 

 

2. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzaton és létszámkereten belül a 

munkáltatói jogok gyakorlása az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

(KIGSZ) vezetőjének feladat- és hatásköre, aki a jogkört teljes jogkörrel gyakorolja.  

 

3. A közalkalmazotti jogviszony, illetve a munkatörvénykönyve szerinti munkaviszony  

létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés ( kinevezési okirat, átsorolás, 

munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetés, elszámoló-lap elkészítése 

aláírásra, változó bér, távollétek jelentése), valamint az aláírt okiratok  Magyar 

Államkincstárhoz történő továbbítása a Hivatal feladata. 
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4. A 3. pontban szükséges feladatok elvégzéséhez szükséges adatokat a KIGSZ, a Hivatal 

részére folyamatosan rendelkezésre bocsátja. 

 

5. KIGSZ ellenőrzi a Magyar Államkincstártól érkező bérjegyzék adattartalmának 

valódiságát, eltérés esetén a feltárt hibát jelzi a Hivatal felé. 

 

6. KIGSZ egyéb munkáltatói intézkedésekről és döntésekről tájékoztatja a Hivatalt. 

 

7. A Hivatal a nem központosított számfejtés körébe tartozó illetményeket számfejti. 

 

II.  A Hivatal és a KIGSZ megállapodnak, hogy a feladat ellátására a KIGSZ  1 fő 

közalkalmazotti jogviszonyban álló személyügyi feladatokat ellátó munkavállalója 2015. 

április 1. napjától áthelyezéssel a Hivatal  köztisztviselői állományába kerül.  

 

III. Ezen megállapodás a KIGSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete, 

mely a fenntartó által jóváhagyásra került. 

 

IV. A megállapodás 2015. április  1. napján lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól 

kezdve kell alkalmazni. 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2015. február 25 

 

………………………………………   …………………………………… 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati                        Költségvetési Intézmények Gazdasági  

                    Hivatal  Szervezetei  

  Dr. Ferenczi Mária jegyző távollétében Csendes Ildikó igazgató 

          Kristóf Andrea aljegyző 

 

 

41/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2015. évi 

üzleti tervét  2.155 eFt 2015. évre tervezett mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

42/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Kft. 2015. évi üzleti tervét  

2.465 eFt  2015. évre tervezett mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, azzal, hogy 2015. 

évben rendezni szükséges a fennálló 52 millió Ft tagi kölcsön szerződés szerinti 

visszafizetését. . 

 

43/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

2015. évi üzleti tervét 1.661.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

44/2015. Kth. 

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

tagként csatlakozik  a Százszorszépföld Egyesülethez. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az 

előterjesztés mellékletében szereplő Százszorszépföld Egyesület alapszabály-

tervezetet, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert az alapszabály, illetve a megalakuláshoz szükséges 
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dokumentumok aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy amennyiben a Kiskunhalas Város Önkormányzatát az 

egyesület tagjai vezető tisztségviselőnek választják, úgy a vezető tisztségviselői 

feladatokat a Kiskunhalas Város Önkormányzatának nevében ellássa. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az Önkormányzatot terhelő tagdíj – 100.000,-Ft - pénzügyi fedezetének 

biztosításáról a 2015. évi költségvetésben gondoskodjon. 

 

Százszorszépföld Egyesület 
ALAPSZABÁLYA 

 
 

Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a 
Százszorszépföld Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és 
egyező akaratnyilatkozattal elfogadták az Egyesület alapszabályát. 
 
Az alapítók által elfogadott alapszabály a következő. 

 
1. 

Az egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus 
levélcíme 

 

1. Az egyesület neve:  Százszorszépföld Egyesület  
 

2. Az egyesület székhelye: ………………………………………………….. 
 

3. Az egyesület működési területe: Magyarország 
 

4. Az egyesület elektronikus levélcíme: ……………………………………. 

 
2. 

Az egyesület célja 
 
Az egyesület célja a térségfejlesztési programalkotás és annak megvalósítása a helyi 
gazdasági, idegenforgalmi, kulturális, népi hagyományok mentén.  
 
A térségfejlesztési programok megvalósításához szükséges források felkutatása, 
Európai Uniós, állami, önkormányzati és térségi pályázatokon, valamint a helyi 
gazdasági erőkön keresztül. 
 
A programok szereplői részére marketing és kommunikációs segítségnyújtás   
 
A térségben működő hagyományőrző tevékenységek megismerését célzó 
programok, a meglévő helyi értékeket bemutató rendezvények szervezése és 
megvalósítása, a tájegységi nemzeti értékek kollektív megismertetése és 
népszerűsítése céljából. 
 

3. 
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Az Egyesületet létesítő személyek (alapító tagok) neve és lakóhelye 
 
1. Név: ……………………………………………………………………………………… 
Székhelye: …………………………………………………………………………………. 
 
2. Név: ……………………………………………………………………………………….. 
Székhelye: …………………………………………………………………………………. 
 
3. Név: ……………………………………………………………………………………….. 
Székhelye: …………………………………………………………………………………. 
 
 
4. Név: …………………………………………………………………………………….…. 
Székhelye: …………………………………………………………………………………. 
 
5. Név: …………………………………………………………………………………….…. 
Székhelye: …………………………………………………………………………………. 
 
6. Név: …………………………………………………………………………………….…. 
Székhelye: …………………………………………………………………………………. 
 
7. Név: ……………………………………………………………………………………….. 
Székhelye: …………………………………………………………………………………. 
 
8. Név: ………………………………………………………………………………………… 
Székhelye: …………………………………………………………………………………. 
 
9. Név: ……………………………………………………………………………………….. 
Székhelye: …………………………………………………………………………………. 
 
10. Név: ………………………………………………………………………………………. 
Székhelye: …………………………………………………………………………………. 
 
11. Név: …………………………………………………………………………………….... 
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………… 
 
12. Név: ……………………………………………………………………………………… 
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………… 
 
13. Név: ………………………………………………………………………………………. 
Lakóhelye: 
…………………………………………………………………………………… 
 
14. Név: ……………………………………………………………………………………… 
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………... 
 
15. Név: ……………………………………………………………………………………… 
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………… 
 
16. Név: ……………………………………………………………………………………… 
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Lakóhelye: …………………………………………………………………………………… 
 
17. Név: ………………………………………………………………………………………. 
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………… 
 
18. Név: …………………………………………………………………………………….… 
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………… 
 
19. Név: ……………………………………………………………………………………….. 
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………. 
 
20. Név: ……………………………………………………………………………………….. 
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………. 
 
20. Név: ……………………………………………………………………………………….. 
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………. 
 
 

4. 
 

Az egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások mértéke, 
továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje 

 

1. Az alapító tagok vállalják, hogy az egyesület részére a megalakulás évében 
tagonként 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint vagyoni hozzájárulást nyújtanak. 
 

2. A vagyoni hozzájárulást az egyesület nevére nyitott számlára kell befizetni vagy 
átutalni. 
 
3. A vagyoni hozzájárulás nyújtását a jelen alapító okirat elfogadásától számított 15 
napon belül kell teljesíteni. 

 
5. 
 

Az egyesület első vezető tisztségviselői 
 

1. Az egyesület elnöke 
Név: ……………………………………………………. 
Lakóhely: …………………………………………….. 
 

2. Az egyesület  titkára 
Név: ……………………………………………………. 
Lakóhely: ……………………………………………….. 
 

3. Az egyesület gazdasági vezetője 
Név: ……………………………………………………. 
Lakóhely: …………………………………………..….. 

 
4. Az egyesület elnökségi tagja 
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Név: ……………………………………………………. 
Lakóhely: …………………………………………….. 
 
5. Az egyesület elnökségi tagja 
Név: ……………………………………………………. 
Lakóhely: …………………………………………….. 
 

6. 
 

A nyilvántartásba-vételi és változásbejegyzési kérelem benyújtása 
 

1. A nyilvántartásba-vételi kérelem illetve a változásbejegyzési kérelem benyújtására 

az egyesület elnöke köteles. 
 

2. A nyilvántartásba-vételi kérelem illetve a változásbejegyzési kérelem az egyesület 
elnökének akadályoztatása esetén az egyesület titkára nyújtja be. 
 

7. 
Az egyesület tagjának jogai 

 

1. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.  
- a közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik.  

- az egyesület tevékenységével, illetve működésével kapcsolatban 
észrevételeket, javaslatokat tehet,  

- a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet az egyesület 
tevékenységéről, indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség napirendi 
pontjaira, 

- betekinthet az egyesület nyilvántartásaiba,  

- jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított 
szolgáltatásait. 

 

2. Az egyesület tagja részt vehet az egyesület rendezvényein, összeférhetetlenségi 

és elfogadó nyilatkozata alapján az egyesület bármely vezető tisztségére 
megválasztható és újraválasztható. 
 

3. Az egyesület valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és az 
egyesület legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy 

szavazattal rendelkeznek. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik. 
 
4. A tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és 
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. 
 
5. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. 

 
8. 

Az egyesület tagjának kötelezettségei 
 



43 

 

1. Az egyesület tagja köteles aktívan részt venni az egyesület céljainak 
megvalósításában. 
 

2. Az egyesület tagja köteles megfizetni a tagdíjat. 
 

3. Az egyesület tagja köteles megtartani illetve teljesíteni közgyűlés határozataiban 
foglaltakat. 
 

4. Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 

teljesítésére. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának 

megvalósítását, és az egyesület tevékenységét. 

 
9. 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az 
alapítást követően a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik. 
 
2. Az elnökség annak a személynek a belépési kérelmét fogadhatja el, aki a belépési 
kérelmében vállalja az alapszabály 11. pontjának 1. alpontjában foglalt 
kötelezettségeket. 
 
3. A tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani. 
 
4. A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül az elnökség 
határoz. 
 
5. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

 
10. 

A tagsági jogviszony megszűnése 
 
1. A tagsági jogviszony megszűnik: 
 
a) a tag kilépésével; 
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
 

2. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

 
11. 

A tagsági jogviszony feltétele és felmondása 
 
1. Az alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a belépési 
nyilatkozatában 

a) elfogadja az egyesület céljait, 

b) magára nézve kötelezőnek ismeri el az egyesület alapszabályát, 
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c) vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését és 

d) vállalja az egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen 

az egyesület tevékenységében történő rendszeres részvételt és az egyesület 
céljának megvalósítására irányuló folyamatos közreműködés kötelezettségét. 
 

2. Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az egyesület a tagsági jogviszonyt 
30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja.  

A felmondásról az elnökség előterjesztésére az egyesület közgyűlése dönt. 

 
12. 

Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az 
egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén 

alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai 
 

1. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az 
egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható 

jogkövetkezmények a figyelmeztetés és az egyesület rendezvényétől illetve 
rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb egy év időtartamra. 
 

2. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az 
egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény 
alkalmazására irányuló eljárást az elnök vagy a titkár javaslatára a közgyűlés rendeli 
el. 
 

3. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi  tagot 

az egyesület elnöke vagy az egyesület titkára, vagy a közgyűlés által e feladatra 
kijelölt más személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett 
meghallgatja. 
 
4. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a 
személyeket is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak.  
A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati 
javaslatát. 
 
5. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy a titkár 
köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által 
jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot. 
 

6. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a 
határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat 
elfogadását. 
 
7. Az összehívott közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az 
ügy megtárgyalását követően nyomban határoz. 
 

8. A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként – 

fentieknek megfelelően - figyelmeztetést, az egyesület valamely rendezvényétől 
illetve rendezvényeitől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja. 
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9. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell 
tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást.  
A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatot meg kell 
indokolni.  
A határozatot a taggal írásban közölni kell. 
 

10. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az egyesület székhelye szerint 
illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 

 
13. 

A tag kizárása 
 

1. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely az 
egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben 
kizárási eljárást folytathat le. 
 
2. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A 
bejelentett kezdeményezést az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén a titkár 
terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását a közgyűlés 
határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló eljárásban a személyek 
meghallgatására, a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a határozati 
javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozat hozatalra az alapszabály 
12. pontjában foglaltak az irányadóak. 
 
3. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; 
az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.  
A határozatot a taggal írásban közölni kell. 
 
4. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt 

tag az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési 
határozat felülvizsgálatát. 

 
14. 

A közgyűlés ülésezése, nyilvánossága és hatásköre 
 

1. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
2. A közgyűlés nem nyilvános.  
 
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 
a) az alapszabály módosítása; 
 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
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c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása; 
 
d) az éves költségvetés elfogadása; 
 

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 
 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 
 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 
 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés; 
 
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása; 
 
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása; és  
 
k) a végelszámoló kijelölése. 

15. 
A közgyűlés határozathozatala 

 
1. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 

2. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
3. Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a 
jelenlévő tagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata, a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok 
egyszerű szótöbbségével hozza meg. 

 
16. 

A közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a közgyűlés helye 
meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a 
közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók 

megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a 
jegyzőkönyvvezetésnek valamint a határozatok kihirdetésének szabályai 
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1. A közgyűlést az elnök - akadályoztatása esetén a titkár - írásban a javasolt 

napirend közlésével az egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes 
jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze.  
 
A közgyűlést elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni.  
 
A meghívót olyan időben kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától 
a tervezett közgyűlés napjáig terjedő idő legalább 15 nap legyen.  
A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az 
előterjesztők indokolását. 
 
2. A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az egyesület nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét; 
d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi 
pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.  
 
A közgyűlés összeghívására irányuló meghívóban meg kell jelölni az esetleges 
határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt közgyűlés helyét és  - 
legfeljebb 15 napon belüli – ismételt dátumának időpontját is. 
 
3. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 

4. Az egyesület az ülését a székhelyén vagy a tagok többségének előzetes 
jóváhagyásával meghatározott más helyen tartja. 
 

5. Ha az egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul az ülés megtartásához. 
 

6. Az egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 

7. A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az egyesület titkára 
vagy a gazdasági vezető vezeti. 
 
8. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a 

felügyelőbizottsági tagok illetve más személy megválasztására bármelyik az 
egyesületi tag javaslatot tehet.  
A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók 
megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével 
határoz. 
 
9. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele 
jelen van.  
A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza.  
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Bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel 
kapcsolatban titkos szavazással határoz.  
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
 
10. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:  
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 
terhére másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 
kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
11. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a 
levezető elnök szóban kihirdeti. 
 
12. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni.  
A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre 
utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket.  
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes 
napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat.  
A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott 
személy és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti. 
 

13. A közgyűlésen az egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati 
jogát. 

17. 
Az közgyűlés összehívásának kötelezettsége 

 
1. Az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén a titkár köteles a közgyűlést 
összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
 

a) az egyesület  vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 
teljesíteni; vagy 
 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
 
2. Az 1. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 
megszüntetéséről dönteni. 
 

18. 
Határozathozatal ülés tartása nélkül 

 
1. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi.  
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Az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére 
történő megküldésével kezdeményezi.  
A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt 
kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. 
 
2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre 
és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot 
megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte 
a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 
 
3. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az 
ügyvezetésnek össze kell hívnia. 
 
4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha 
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a 
szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal.  
 
A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat 
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 
 

19. 
Az elnökség 

 
1. Az elnökség 5 tagból áll.  
Az elnökség elnökét és további tagjait a közgyűlés választja meg.  
Az elnökség tagjai: az elnök, a titkár, a gazdasági vezető és további két elnökségi 
tag. 
 

2. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az egyesülettel 
kapcsolatos kérdésekre válaszolni. Az egyesület tevékenységéről és gazdasági 
helyzetéről beszámolni. 
 
3. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 
 
4. A vezető tisztségviselők megbízatása a megválasztásuk napjától számított négy 
év időtartama szól. 
 

5. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell megválasztani. 

 
20. 

Az elnökség ügyvezetéssel kapcsolatos feladatai és az elnökségre 
vonatkozó egyéb szabályok 

 
1. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 
döntések meghozatala; 
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b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása; 
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 
meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 
vezetése; 

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 
annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 
 
2. Az elnökség ülésének összehívására, az elnökségi ülés helyének 
meghatározására, az elnökségi ülés meghívójának tartalmára, az elnökségi ülés 
napirendjére, az elnökségi ülés határozatképességére, az ülés lebonyolítására, és az 
elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítésére valamint a határozatok kihirdetésére 
az alapszabály 16. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az 
elnökségi határozatokat az elnökség elektronikus úton vagy postai úton nyolc napon 
belül megküldi a tagok illetve az érdekelt személyek részére. 
 

21. 
Az ügyvezetés ellátása 

 

1. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. 
 

2. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai 

 
22. 

Az egyesület ügyvezetése 
 

1. Az egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek 
nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe, a vezető tisztségviselőkből álló elnökség 
jogosult. 
 
2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét az egyesület érdekének 
megfelelően köteles ellátni. 
 

3. Az egyesület első vezető tisztségviselőit az alapszabályában kell kijelölni.  
 
Az egyesület létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai 
választják meg, vagy hívják vissza.  
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A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott által történő 
elfogadásával jön létre. 

 
23. 

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok 
 
1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 
2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
 
3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányos következmények alól nem mentesült. 
 
4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 
 
5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
24. 

Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség 
 

1. A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre 
vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és 
nyilvántartásokba betekintést biztosítani.  
A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett 
írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 
 
2. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való 
betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát 
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási 
nyilatkozatot.  
Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a 
nyilvántartó bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására. 

 
25. 

A vezető tisztségviselő felelőssége 
 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel 
az egyesülettel szemben. 

 
26. 

Az egyesület képviselete és jegyzése 
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1. Az egyesület törvényes képviseletét az egyesület elnöke – akadályoztatása 
esetén, az egyesület titkára - látja el. 
 
2. Az elnök képviseleti jogát - a bankszámla feletti rendelkezési jog kivételével -  
önállóan gyakorolja. 
 
3. Az egyesület jegyzése úgy történik, hogy az egyesület nevéhez az elnök önállóan 
csatolja a névaláírását a hitelesített aláírási címpéldány szerint. 
 
A bankszámla feletti rendelkezés gyakorlásához az egyesület elnökének – 
akadályoztatása esetén az egyesület titkárának- és egy további elnökségi tagnak az 
együttes aláírása szükséges, a hitelesített aláírási címpéldány szerint. 
 
 
 

27. 
A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése 

 
1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével. 
 
2. Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül 
visszahívhatják. 
 
3. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, a jogi személy 
másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal 
bármikor lemondhat. 
 
4. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető 
tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 
számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 
28. 

A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága 
 

1. A tagok három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelik el azzal a 
feladattal, hogy az ügyvezetést az egyesület érdekeinek megóvása céljából 
ellenőrizze. 
 
2. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
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Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület 
vezető tisztségviselője. 
 
3. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen 
kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől 
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 
 
4. Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a 
döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági 
tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 
 
5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület  vezető 
tisztségviselőjéhez intézi. 

 
29. 

A felügyelőbizottság működése 
 
1. A felügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerülő 
előterjesztéseket megvizsgálni, és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó 
szerv ülésén ismertetni. 
 
2. A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az egyesület munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és 
áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 
megvizsgáltathatja. 
 
3. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő 
okirat ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. 

 
30. 

A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége 
 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel 
okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben. 

 
31. 

A felügyelőbizottság 
 

1. A felügyelőbizottság három tagból áll.  
A felügyelőbizottság elnökét maga választja tagjai közül. 
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2. A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek valamint a jogszabályok, az 
alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának 
ellenőrzése. 
 
3. A felügyelőbizottság megválasztott tagjai 
Név: …………………………… 
Lakóhely: ………………………. 
 
Név: …………………………… 
Lakóhely: ………………………. 
 
Név: …………………………… 
Lakóhely: ………………………. 
 
4. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása négy év időtartamra szól. 

 
32. 

Az egyesület tagjainak jegyzéke 
 
1. Az egyesület elnöksége az egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tagjegyzékben 
tartja nyilván. 
 
2. Az egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a 
nevét és lakóhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt. 
 
3. Az egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a 
nevét és lakóhelyét, akit az elnökség az Egyesületbe tagnak felvett. 
 
4. A hatályos tagjegyzéket a hatályos alapszabály mellékleteként kell csatolni. 
 
5. A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt 
személyes adatok megfelelő megóvásáról. 

 
33. 

Záró rendelkezés 
 

Az egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. 
 
Kelt: Kiskunhalas, …………………………. 
 

..................................................................... 
az egyesület elnöke  
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45/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a Vakáció 

Np Kft. taggyűlésén a  Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének 

módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

1. számú melléklet  

A Társasági Szerződés módosításai: 

 

A Társasági Szerződés bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

Alulírott tagok, a társasági szerződésben meghatározott feladatok ellátására a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény rendelkezései alapján a társasági szerződést az alábbiak szerint 

módosították: 

 

A 3.2. pont második bekezdése, azaz a végzett tevékenységre vonatkozó rész az alábbiak 

szerint módosul: 

A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV: törvény 2. § 20. pontjában foglaltak 

alapján működik.  

Továbbá a végzett tevékenységek kiegészítésre kerül az alábbi feladatvégzéssel: 

- sport, ifjúsági ügyek, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 13. § (1) bek. 15. pontja alapján. Konkrét felhasználási cél: a 

település területén élő gyermekek, valamint a szociálisan rászorult személyek 

üdültetési, táboroztatási lehetőségének biztosítása a területen. 

 

Az 8. pont harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. 

Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes 

mértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért került sor, mert a vagyoni 

hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag 

tagsági viszonya megszűnt. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az 

adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a fenti 

sorrendben. 

 

A 9.2. pont j) és m) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

j) a Ptk. 3:123 §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása; 

m)olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1 § (1) 1.) pont, illetve 

élettársával köt; 

 

A 9.4. pont negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

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

hozzátartozója, (Ptk. 8:1 § (1) 1. pont) élettársa, a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

 

A 11. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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Az ügyvezető személyére vonatkozóan a Ptk. 3:22 § (4)-(5)-(6) bekezdéseiben, valamint Az 

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

támogatásáról szóló törvény 38-39 §-ában meghatározott kizáró ok nincs.  

 

A 13. pont negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Felügyelő Bizottság tagjainak személyére vonatkozóan a Polgári törvénykönyv 3:26 § (4 )-

(5) bekezdései és 3:22 § (4)–(5)-(6) bekezdéseiben, valamint Az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról  szóló 

törvény 38 § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, megválasztásukat 

elfogadták. 

 

A 16. pont negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A határozatot írásba kell foglalni. Az érintett tag a perindítás kérdésében nem szavazhat. A 

keresetet a határozat meghozatalától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül lehet 

előterjeszteni a társaság székhelye szerint illetékes Törvényszéknél. 

 

A 17. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A társasági szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

rendelkezései, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései az 

irányadóak. 

 

A 18. pont az alábbiak szerint módosul: 

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 

közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 

 

A 19. pont az alábbiak szerint módosul: 

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a társaságnak a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 2013. évi CLXXVII. törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

46/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városért Közalapítványt 479.950,- Ft összegű 

támogatásban részesíti azzal a céllal, hogy a Közalapítvány a HPV vírus elleni védőoltáshoz 

szükséges Cervarix vakcinát vásárolhasson az önrészt teljesítő 29 fő részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos támogatási 

megállapodás aláírására. 

 

47/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. február 25. napjától kezdődően, 

határozatlan időre megválasztja Léderné Lukács Mónikát a Berki Viola Közalapítvány 

felügyelő bizottsága elnökének. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jelen előterjesztés melléklete szerint elfogadja a 

Berki Viola Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Berki Viola Közalapítvány egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. 

 

BERKI VIOLA Közalapítvány 
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
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Alapító Okirata 

2015. február 25. 

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

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

működő Közalapítvány létrehozását határozza el, melynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 

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

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

módosításáról az alábbi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

aláírásával határozott. 

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

székhelye:    6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 

2.) A Közalapítvány neve:   BERKI VIOLA Közalapítvány 

 

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

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

5.) A Közalapítvány célja: 

- Berki Viola festőművész emlékének ápolása  

- Magyarországon élő elsősorban idős alkotóművészek életkörülményeinek javítása, 

pályázatok kiírása útján 

Közalapítvány tevékenysége: 

 

célok megvalósítása érdekében pályázatok kiírása, elbírálása.  

a Kiskunhalason lévő Berki Viola alkotások figyelemmel kisérése, kiállításokon való 

megjelenésük elősegítése, ezzel összefüggő rendezvények szervezése. 

Alapítvány anyagi lehetőségeinek folyamatos bővítése. 

A közalapítványi célok ellátása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 
13.§. (1) 7. pontja, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121.§.-a alapján 
kulturális közhasznú feladatot lát el, mely a települési önkormányzat kötelező feladata, így ennek 
megfelelően közhasznú szervezetként működik. 

 

6.) Csatlakozás a Közalapítványhoz: 
 

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

személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint 

vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja. 

A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 

A közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium 

mérlegeli a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak 

megvalósítására reális lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja. 

 

7.) A Közalapítvány vagyona: 
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A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyon 2.000.000,-Ft azaz kettőmillió forint. A 

Közalapítvány vagyona növekedhet a közalapítványi vagyon hozadékával, valamint a 

Közalapítványhoz csatlakozó jogi és természetes személyek, egyéb szervezetek felajánlásainak 

elfogadásával. 

 

8.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása 

 

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

jogszabályokra tekintettel a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik. 

A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban részletezett módon a 

Kuratórium gondoskodik azzal, hogy a Közalapítvány vagyonának hozadékai használhatók fel 

a Közalapítvány céljaira.  

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; 

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

közhasznú tevékenységére fordítja. 

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

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

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

Kuratórium tagjai által felkért rászoruló idős alkotóművészek a Kuratórium által kiírt 

pályázat alapján írásban nyújthatják be a Kuratóriumhoz.  

Pályázó lehet:  

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

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

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

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

vagy Kiskunhalassal kapcsolatba hozható.    

A pályázati feltételek pontos meghatározása a pályázati kiírásban történik.  

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

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

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

év elteltével pályázhat újra a Közalapítvány által kiírt pályázatokon.  

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai 

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

Halasi Tükör című hetilapban illetve az alapítvány székhelyén levő hirdető táblán 

nyilvánosságra hozza. 

 

9.) Az alapítvány szervezete 

 

A közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 5 tagú kuratórium: 

 

Kuratórium tagjai:  

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

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

Deák Lajosné   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Arany J. u. 8. 

Kiss Sándorné   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Bornemissza u.28. 
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Szőnyiné Vas Lívia   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Kun tér 1. 2/12. 

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

kijelölés elfogadásával jön létre a tisztség.  

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

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

szól. Új elnököt az alapító jelölhet ki. 

A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése: 

Megszűnik a kurátorok megbízatása: 

a) visszahívással; 

b) lemondással; 

c) a kurátor halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

d) a kurátor cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

e) a kurátorral szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

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

döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

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

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

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

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

cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti. 

 

10.) A Kuratórium működése: 

 

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

Kuratórium ülései nyilvánosak, amely jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 

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

ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon ajánlott tértivevényes postai küldemény 

útján értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.  

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

napirendi pontokat, határozatképtelenségre vonatkozó szabályokat, figyelmeztetéseket 

illetve az új időpontot, ami 15. napnál nem lehet később, és mellékelni kell hozzá az ülésen 

tárgyalandó előterjesztéseket is. A Kuratórium határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult 

tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését el kell 

halasztani az eredeti ülés időpontjához képest 15 napon belüli időpontra, ugyanazon 

napirendi pontokkal új ülést kell kitűzni, amely a megjelent szavazásra jogosult tagok 

számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt ülést az eddig megjelölt feltételek 

esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha az ülés megismételt jellegére és a távollét 

jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják. A meghívót ekkor 

a megismételt ülés napja előtt legkésőbb nyolc nappal igazolhatóan meg kell küldeni a 

kuratóriumi tagok részére. A napirend kiegészítésére ekkor nincs lehetőség.  

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  

A Kuratórium az általa hozott döntésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a 

döntés időpontját, számát, tartalmát, hatályát illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számarányát. 
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A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az ülés 

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

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

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

határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai 

között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el. 
A Kuratórium elnöke a döntésekről az érintetteket a határozathozatalt követő 15 napon belül 
írásban- igazolható módon értesíti, továbbá Kuratórium döntéseit a Halasi Tükör hetilapban és az 
alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel az elnök nyilvánosságra hozza.  
A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

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

közzétenni. A beszámoló elfogadása a határozathozatalra megállapított szabályok szerint 

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

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

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

alapítvány székhelyén lévő hirdető tábláján való kifüggesztéssel (6400 Kiskunhalas Hősök 

tere 1) nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatalról a kuratórium elnöke gondoskodik. 
A Kuratórium a Halasi Tükör című újságban nyilvánosságra hozza a következő adatokat: 
- az alapítvány működési adatai (e körben különösen: az alapítvány alapító okirata, tevékenységének 
és gazdálkodásának legfontosabb adatai, a kuratóriumi ülések meghívói az előzetes értesítési időköz 
megtartásával, illetve – a már említettek szerint – a kuratórium döntései), 
- az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módja (különösen: a támogatási, pályázati 
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit). Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki 
által megismerhetőek; 
- a működésről készült szakmai, illetve számviteli beszámolót, annak mellékleteivel együtt.  

 

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

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

akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

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

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

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

Határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

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

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

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

alapítója; 

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

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

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

vonatkoznak. 

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

szükséges körben nem korlátozták. 

A kurátorok ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 
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Nem lehet kurátor az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

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

mentesült 

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

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

folytató jogi személyvezető tisztségviselője nem lehet. 

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

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

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

kell lenniük. 

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

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

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

többségben. 

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

szervezetvezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy 

évig –, 

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

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

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

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

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

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az 
Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban, (az iratbetekintést nyolc napon belül 
teljesíteni kell), munkaidőben bárki betekinthet, az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembe 
vételével és arról saját költségére másolatot készíthet. 

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

Közalapítvány és a Kuratórium működéséről a Kuratórium elnöke az önkormányzat 

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

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

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

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

megtérítésére azonban igényt tarthatnak 

 

11.) A Közalapítvány képviselete: 
 

A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke önállóan. 

A közalapítvány képviselője: Karsai Zsuzsanna elnök Lakcím: 6400 Kiskunhalas, dr. Nagy 

Mór u. 26. 

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

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

nem képviselheti. 

 

12.) Felügyelő Bizottság 
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A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapító 3 tagú felügyelő bizottságot hoz 

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

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

által visszahívhatóak. 

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

alapító jelölhet ki. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

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

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

számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

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

indokolt döntés érintette(kkel) való igazolható közlésével – visszahívhatóak. 

- a felkérés időtartamának lejártával, 

- az Alapítvány megszűnésével. 

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

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

előterjesztések közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban igazolható módon 

értesíteni kell. 

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

bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 

határozatait ugyancsak sorszámozza. 

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

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

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

ellenzők számaránya megállapítható legyen.  

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság 

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

vagy akinek a hozzátartozója az alapítvány kuratóriumi tisztségviselője. 

A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A felügyelő bizottság tagjai az alapítvány ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak. 

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

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja 

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

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik; 

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

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve 

d) -az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 
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Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a megelőző három évben 

olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két 

évben legalább egy évig –, 

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

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

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

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

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

más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást 

megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e 

vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem. 

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

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

kerültek.. 

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc 

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

összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

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

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

működés törvényességi ellenőrzését ellátó szervet.  

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

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

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

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

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

alapítónak. 

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

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

szerez tudomást, hogy 

(7) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

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

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

szükségessé; 

(8) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

A felügyelő bizottság tagjai: 

Léderné Lukács Mónika elnök Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 30. 

Ardainé Sallai Katalin tag Lakcím: 6400  Kiskunhalas, Bálvány u. 16. 

Almádiné Béla Györgyi tag Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Erdei tér 1/B II/22. 

 

13.) A Közalapítvány megszűnése: 
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A Közalapítvány a Ptk-ban meghatározott esetekben szűnik meg.  

13.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor: 

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

Önkormányzatát illeti meg a közalapítványi céloknak megfelelő felhasználással. 

 

14.) Záró rendelkezések: 
 

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

alapító okirat érvényességéhez a Kecskeméti Törvényszék általi nyilvántartásba vétel 

szükséges. 

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

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

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

működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

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

Város Képviselő-testülete 47/2015. (II.25.) Kth. számú határozatával jóváhagyta 

 

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

mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírja. 

 

Közalapítvány alapítója (Kiskunhalas Város Önkormányzata) igazolja, hogy a jelen 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szöveg megfelel a létesítő okirat – módosítások 

alapján kialakult – hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetbe foglalás során az 

alapító okirat alábbi pontjai változtak:10,12,14, a változások vastagított betűvel szedve.  
 

Kiskunhalas, 2015. február 25. 

 

                                                                                              Kiskunhalas Város Önkormányzata 

                                                                                              Képviseletében: Fülöp Róbert 
 

48/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. február 25. napjától kezdődően, 

határozatlan időre megválasztja Szilágyi Pált a Kiskunhalas Város Sportjáért 

Közalapítvány felügyelő bizottsága elnökének. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jelen előterjesztés melléklete szerint elfogadja a 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. 

 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 
Alapító Okirata 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

2015. február 25. 

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

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

történő szakszerű nevelést, gyermekkortól kezdődően a sportok megismerését, 

megszerettetését támogassa, közreműködik ezek anyagi feltételei előteremtésében. Az alábbi 
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feltételek mellett jogi személyként működő Közalapítvány létrehozását határozza el, melynek a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti továbbműködéséről, az 

alapító okirat ehhez, valamint az alapítvány 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti 

közhasznúvá minősítéséhez szükséges módosításáról az alábbi, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával határozott. 

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

székhelye:    6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 

2.) A Közalapítvány neve:  Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 

 

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

 

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

5.) A Közalapítvány célja: 

A város versenysport szakosztályainak, diáksport egyesületeinek és diáksport-köreinek 

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

valamint a szabadidő-sport lehetőségek javítása. 

A közalapítványi célok ellátása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

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

feladata, így ennek megfelelően közhasznú szervezetként működik. 
 

6.) Csatlakozás a Közalapítványhoz: 
 

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

személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint 

vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja. 

A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 

A közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium 

mérlegeli a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak 

megvalósítására reális lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja. 

 

7.) A Közalapítvány vagyona: 
 

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

növekedhet a közalapítványi vagyon hozadékával, valamint a Közalapítványhoz csatlakozó 

jogi és természetes személyek, egyéb szervezetek felajánlásainak elfogadásával. 

 

8.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása 
 

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

jogszabályokra tekintettel a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik. 

A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban részletezett módon a 

Kuratórium gondoskodik. 

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban 
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meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 

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

közhasznú tevékenységére fordítja. 

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

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

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

eljárás szabályai a következők: 

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

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

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

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

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

benyújtásának helyét, módját és beküldésének határidejét, a pályázat elbírálásának 

szempontjait, határidejét és az eredményről szóló értesítés módját.  

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

Halasi Tükör hetilapban, illetve a közalapítvány székhelyén lévő hirdető táblán 

kifüggesztéssel történik.  

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

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

szakszerűség követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett bírálati szempontok 

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

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

levő hirdető táblán való kifüggesztéssel illetve a Halasi Tükörben nyilvánosan is közzé kell 

tenni 

A Közalapítvány céljaival egyező felhasználás iránt az igényt Kiskunhalas Város 

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

Kuratórium az igényeket 30 napon belül elbírálja. 

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai 

igénybevételének módját, valamint beszámolóit a Kuratórium elnöke a helyi sajtóban 

nyilvánosságra hozza. 
 

9.) A Közalapítvány szervezete 
 

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

alapítvány vezető tisztségviselői: 

Kuratórium tagjai:  

 

1. Horváth Anikó elnök 6400 Kiskunhalas, Bástya u.4. 

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

3. Vincze Bálint 6400 Kiskunhalas, Hímző u.  

A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az Alapító  2014. december 1. napjától 

határozatlan időtartamra jelöli ki, a kijelölés elfogadásával jön létre a tisztség. A 

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

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

alapító által visszahívhatóak. 

Megszűnik a kurátorok megbízatása: 
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a) visszahívással; 

b) lemondással; 

c) a kurátor halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

d) a kurátor cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

e) a kurátorral szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

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

döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

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

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

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

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

cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti. 

 

10.) A Kuratórium működése: 
A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést az elnök hívja 

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

Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az ok és a cél megjelölésével az ülés 

összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkeztétől számított nyolc 

napon belül intézkedni a kuratórium ülésének összehívásáról. Ha e kötelezettségének a 

kuratórium elnöke nem tesz eleget, vagy ennek teljesítésében tartósan akadályoztatva van, a 

kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kurátor maga is összehívatja. Szabályszerűnek az 

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

megelőzően írásban igazolható módon ajánlott tértivevényes postai küldemény útján 

értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.  A meghívónak tartalmaznia kell: az 

alapítvány nevét, székhelyét az ülés helyét és az idejét, a napirendi pontokat, 

határozatképtelenségre vonatkozó  szabályokat figyelmeztetéseket illetve az új időpontot, 

ami 15. napnál nem lehet később, és mellékelni kell hozzá az ülésen tárgyalandó 

előterjesztéseket is. 

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

Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését el kell halasztani az eredeti ülés 

időpontjához képest 15 napon belüli időpontra ugyanazon napirendi pontokkal új ülést kell 

kitűzni, amely a megjelent szavazásra jogosult tagok számára tekintet nélkül 

határozatképes. A megismételt ülést az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik 

határozatképessé, ha az ülés megismételt jellegére és a távollét jogkövetkezményeire a tagok 

figyelmét a meghívóban előre felhívják. A meghívót ekkor a megismételt ülés napja előtt 

legkésőbb nyolc nappal igazolhatóan meg kell küldeni a kuratóriumi tagok részére. A 

napirend kiegészítésére ekkor nincs lehetőség.  

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

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

nyilvántartást vezet. A Kuratórium ülései nyilvánosak, de a nyilvánosság jogszabályban 

meghatározott esetekben korlátozható. A nyilvántartás tartalmazza a döntés időpontját, 

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

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az ülés 

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

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

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



68 

 

határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai 

között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el. 

A Kuratórium elnöke a döntésekről az érintetteket a határozathozatalt követő 15 napon belül 
írásban- igazolható módon értesíti, továbbá a Kuratórium döntéseit az alapítvány székhelyén lévő 
hirdetőtáblán való kifüggesztéssel az elnök nyilvánosságra hozza.  

A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

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

közzétenni. A beszámoló elfogadása a határozathozatalra megállapított szabályok szerint 

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

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

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

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

hozatalról a kuratórium elnöke gondoskodik. 

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az 

Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki betekinthet, 

az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembe vételével, arról saját költségére másolatot 

készíthet. 

A Kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. 

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

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

tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai, a kuratóriumi ülések meghívói az 

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

döntései), 

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

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

bárki által megismerhetőek; 

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

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

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

vonatkoznak. 

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

szükséges körben nem korlátozták. 

A kurátorok ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

Nem lehet kurátor az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

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

mentesült. 

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

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

folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

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

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

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

kell lenniük. 

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

olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt. 
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Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek 

többségben. 

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

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

évig: 

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

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

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

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

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

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

 

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

akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

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

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

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

Határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

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

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

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

alapítója; 

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

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

 

A Közalapítvány működésével kapcsolatos iratok a Kuratórium elnökénél az adatvédelmi 

törvény előírásainak figyelembe vételével bárki által megtekinthetőek. A Kuratórium a 

Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. 

A Közalapítvány és a Kuratórium működéséről a Kuratórium elnöke az önkormányzat 

hirdetőtábláján(6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.) kifüggesztett hirdetés, valamint a Halasi 

Tükör című újságban (helyi sajtó) útján számol be. Ugyanitt teszi közzé a Közalapítvány éves 

beszámolóját. A Közalapítvány alapító okiratát a Kuratórium elnöke a Magyar Közlönyben 

közzé teszi. 
A kurátorok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt 

költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak 

 

11.) A Közalapítvány képviselete: 
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A közalapítvány képviseletét az alapító által kijelölt kuratórium elnöke önállóan látja el. 

A közalapítvány – új Ptk.-ra való áttéréskori – képviselője:Horváth Anikó elnök 6400 

Kiskunhalas, Bástya u.4. 

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány képviselőjének bármely 

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

 

12.) Felügyelő Bizottság 

 

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

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

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

Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az alapító által visszahívhatóak. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a kurátori tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 

lemondó nyilatkozatát a Közalapítvány vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

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

alapító jelölhet ki. 
 

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

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

az előterjesztések közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban igazolható módon 

értesíteni kell.  

Határozatképes a felügyelő 

 bizottság ha azon mindhárom tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést el kell 

halasztani, megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos 

időközzel kell kitűzni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 

határozatait ugyancsak sorszámozza. 

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

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

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

ellenzők számaránya megállapítható legyen.  

A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése 

mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a 

résztvevő tagok aláírják. 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

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

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a kurátori  tisztségviselőkre vonatkozó 

kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Közalapítvány vezető 

tisztségviselője. 

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

a Kuratórium elnöke vagy tagja; 

az Alapítvánnyal – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló 
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munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik; 

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

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve 

az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

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

olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két 

évben legalább egy évig –, 

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

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

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

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

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

más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást 

megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e 

vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem. 

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

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

kerültek. 

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A felügyelőbizottság tagjai a Közalapítvány ügyvezetésétől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak. 

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

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

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

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

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

alapítónak. 

A felügyelőbizottság a Közalapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Közalapítvány munkavállalóitól felvilágosítást 

kérhet, a Közalapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 

valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

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

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

szerez tudomást, hogy 

(9) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

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

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

szükségessé; 

(10) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc 

napon belül – össze kell hívni. 

E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is 

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

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

működés törvényességi ellenőrzését ellátó szervet.  

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 

kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Közalapítvánnyal szemben. 

 

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

Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk 

értelmében vállalják. 

A felügyelő bizottság tagjai: 

Szilágyi Pál  elnök Cím: 6400 Kiskunhalas, Fazekas Mihály u. 44. 

Zsellér Pál  tag Cím: 6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné tér 4. 

Míg György  tag Cím: 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 32. 

13.) A Közalapítvány megszűnése: 

A Közalapítvány a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben szűnik meg. 

 

14.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor: 

 

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

Önkormányzatát illeti meg a közalapítványi céloknak megfelelő felhasználással. 

 

15.) Záró rendelkezések: 
 

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

alapító okirat érvényességéhez a Kecskeméti Törvényszék általi nyilvántartásba vétel 

szükséges. 

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

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

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

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

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

Város Képviselő-testülete 48/2015. (II.25.) Kth határozatával jóváhagyta. 

 

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

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

Jelen egységes szerkezetbe foglalás során az alapító okirat alábbi pontjai 

változtak:9,10,11,12,13,15. 
 

Kiskunhalas, 2015. február 25. 

 

 

                                                                                              Kiskunhalas Város Önkormányzata 

                                                                                              Képviseletében: Fülöp Róbert 
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49/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. február 25. napjától kezdődően, 

határozatlan időre megválasztja Rostás Lászlót a Városért Közalapítvány felügyelő 

bizottsága elnökének. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jelen előterjesztés melléklete szerint elfogadja a 

Városért Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert a Városért Közalapítvány egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratának aláírására 

 

 

VÁROSÉRT Közalapítvány 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirata 

2015. február 25-től 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1.) az 

alábbi feltételek mellett jogi személyként működő közalapítvány létrehozását határozza el, 

amely Közalapítvány a Halasi Szüret, a dr. Monszpart László és a Halas Történeti Kutatása 

Közalapítványokat egyesíti. 

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

törvény (Ptk.) szerinti továbbműködéséről 

1.) Az Alapító neve:    Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Székhelye:    6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

2.) A Közalapítvány neve:   VÁROSÉRT Közalapítvány 

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

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

5.) A Közalapítvány célja: 

1. esztétikus, rendezett városkép, utcakép és középületek 

kialakításának segítése, 

2. közutak építése, karbantartása, 

3. parkok, zöldterületek kialakítása, fenntartása, 

4. gáz, szennyvízcsatorna építés, 

5. környezetvédelmi feladatok végrehajtása 

6. Kiskunhalas városában megrendezésre kerülő szüreti 

rendezvények kulturális és sport programjainak 

támogatása. 

7. Kiskunhalasi állandó lakosok külföldi, kórházi 

gyógykezelésének elősegítése. A külföldi 

gyógykezeléshez szükséges orvosi javaslat alapján a 

társadalombiztosítás által nem fedezett költségekhez 

biztosít támogatást, illetve hozzájárulást. 

8. Kiskunhalasi egészségi és szociális közfeladatokat ellátó 

alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása, 

évente kötelezően kiírandó nyilvános pályázat útján.  

9. Tudományos és ismeretterjesztő tevékenység 
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támogatása.  

10. Kiskunhalas város történetét részletesen feldolgozó 

helytörténeti kutatómunka anyagi feltételeinek 

biztosítása, tanulmányok elkészítése, kiadványok 

megjelenítése. A kutatáshoz szükséges további 

támogatások megszervezése.   

11. Fenti feladatok megvalósítása érdekében a 

Közalapítvány kiadói tevékenységet is végez. 

A Közalapítvány a fenti céljai megvalósítása érdekében működésével az alábbi közfeladatokat 

szolgálja, és ezek megvalósításának szolgálatában a következő közhasznú tevékenységeket 

végzi: 

Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása), 

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális 

szolgáltatás, helyi környezet- és természetvédelem, amely tevékenységek Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 1., 2., 4., 7., és 11. 

pontja alapján minősül közfeladatnak. 

A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme melyet az 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121.§.-

a alapján minősül közfeladatnak.  

A helyi közművelődés támogatása, amely a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§. (2) b), c), d), pontja 

alapján minősül közfeladatnak.  

6.) Csatlakozás a Közalapítványhoz: 

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

személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint 

vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja. 

A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 

A Közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium 

mérlegeli a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak 

megvalósítására reális lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja. 

A közalapítvány szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein 

kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. 

 

7.) A Közalapítvány vagyona: 

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

növekedhet a Közalapítványi vagyon hozadékával, valamint a Közalapítványhoz csatlakozó 

jogi és természetes személyek, egyéb szervezetek felajánlásainak elfogadásával. Az alapító és 

a csatlakozó a Közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti 

vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára 

is. 

 

8.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása 
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A vagyon kezelése az e célra elkülönített számlán, a mindenkor hatályos pénzügyi 

jogszabályokra tekintettel a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik. 

A Közalapítvány vagyonának 100.000 forinton felüli része (beleértve ennek hozadékát is) 

használható fel a Közalapítvány céljaira. 

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott 

alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 

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

közhasznú tevékenységére fordítja. 

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

A Közalapítvány céljaival egyező felhasználás iránt az igényt Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának közigazgatási területén lévő természetes és jogi személyek nyújthatják be 

a Kuratóriumhoz. A Kuratórium az igényeket 30 napon belül elbírálja. 

Kiskunhalasi egészségi és szociális közfeladatokat ellátó alapítványok, egyesületek, civil 

szervezetek támogatásával kapcsolatos pályázatok alapítvány cél szerinti juttatásai pályáztatás 

útján történő odaítélésének szabályai:  

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

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

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

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

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

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

beküldésének határidejét, a pályázat elbírálásának szempontjait, határidejét és az eredményről 

szóló értesítés módját.  

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

Halasi Tükör újságban, illetve Kiskunhalas Város Önkormányzatának (6400 Kiskunhalas 

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

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

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

követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett bírálati szempontok alapján. A bírálat 

eredményéről minden pályázót írásban igazolható módon értesíteni kell, továbbá a pályázati 

eredményeket (mint a kuratórium határozatait) az alapítvány székhelyén levő hirdető táblán 

való kifüggesztéssel illetve a Halasi Tükörben nyilvánosan is közzé kell tenni 

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai 

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

hetilapban illetve az alapítvány székhelyén levő hirdető táblán nyilvánosságra hozza. 

A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt alapító 

okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

A Közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 

közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, alapján 

nyújtott, alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 

részesítheti. 

9./ A Közalapítvány szervezete: 

A Közalapítvány kezelő szerve az alapítvány által létrehozott 5 tagú kuratórium. 

Szőke Sándor  elnök   6400 Kiskunhalas, Szent György tér 12. 

Farkasné Wodring Zsuzsanna  6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 2/b 
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Szűcs Csaba   6400 Kiskunhalas, József Attila u. 25. 

Babud László    6400 Kiskunhalas, Fácán u. 6. 

Nagy-Apáti Ivett   6400 Kiskunhalas, Hajó u. 11/A. 

A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az Alapító határozatlan időre jelöli ki. A 

kurátori tisztség a kijelölés elfogadásával jön létre. A Kuratóriumi tagság megszűnésekor az 

új tagot az alapító jelöli ki. Az elnök és a tagok  megbízása határozatlan időre szól. Új elnököt 

az alapító jelölhet ki. A Kuratórium elnöke és tagjai az alapító által visszahívhatóak. 

A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése: 

Megszűnik a kurátorok megbízatása: 

a) visszahívással; 

b) lemondással; 

c) a kurátor halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

d) a kurátor cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

e) a kurátorral szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

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

döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

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

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

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

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

cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyeztet. 

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

költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.  

10.) A Kuratórium működése: 

A Kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze. 

Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az ok és a cél megjelölésével az ülés 

összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkeztétől számított nyolc 

napon belül intézkedni a kuratórium ülésének összehívásáról. Ha e kötelezettségének a 

kuratórium elnöke nem tesz eleget, vagy ennek teljesítésében tartósan akadályoztatva van, a 

kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kurátor maga is összehívatja,  Szabályszerűnek az 

összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 7 nappal az ülés időpontját 

megelőzően írásban igazolható módon (ajánlott tértivevényes postai küldemény, illetve 

visszaigazolt elektronikus levélformájában, oly módon, hogy a feladó kézbesítési és olvasási 

visszaigazolást kér.) értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak 

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

pontokat, és mellékelni kell hozzá az ülésen tárgyalandó előterjesztéseket, a 

határozatképtelenség miatt megismételt kuratóriumi ülés szabályait. A meghívónak így 

tartalmaznia kell azon kitételt, hogy határozatképtelenség esetén a meghívóban szereplő 

napirendi pontokat az eredeti ülés időpontját követő, későbbi időpontra (amely 8 napnál nem 

lehet több) megismételt ülés kerül összehívásra, mely a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes. Az új időpontról újabb meghívót kell küldeni. 
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A Kuratórium határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség 

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

eredeti ülés szabályait kell alkalmazni.  

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

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

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 

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

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

A Kuratórium az általa hozott döntésekről nyilvántartást vezet, amelynek tartalmaznia kell a 

kuratórium által hozott döntések időpontját, számát, tartalmát, hatályát illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát. A Kuratórium ülései nyilvánosak, de a nyilvánosság 

jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 

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

írásban- igazolható módon értesíti, továbbá Kuratórium döntéseit a Halasi Tükör hetilapban és 

az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel az elnök nyilvánosságra 

hozza.  

A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

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

közzétenni. A beszámoló elfogadása a határozathozatalra megállapított szabályok szerint 

történik (nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel) azzal, hogy a felügyelő bizottság 

véleményét előzetesen be kell szerezni. A beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki 

betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. A beszámolót és a közhasznúsági 

mellékletet az alapító okirat 8. pontja szerint nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra 

hozatalról a kuratórium elnöke gondoskodik. 

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

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

vonatkoznak. 

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

szükséges körben nem korlátozták. 

A kurátorok ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

Nem lehet kurátor az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

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

mentesült. 

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

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

folytató jogi személyvezető tisztségviselője nem lehet. 

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

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

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

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

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

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

többségben. 

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

érdekelt. 

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

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

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

juttatás. 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

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

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

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

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

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

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

 

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az 

Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki 

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

másolatot készíthet. 

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

Közalapítvány és a Kuratórium működéséről, a Kuratórium elnöke az önkormányzat 

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

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

működésének szolgáltatása igénybevétele módját. A Közalapítvány alapító okiratát a 

Kuratórium elnöke a Magyar Közlönyben közzé teszi. 

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az ülés 

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

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

támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). 

11.) A Közalapítvány képviselete: 

A közalapítvány képviseletét az alapító által kijelölt kuratórium elnöke önállóan látja el. 
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A közalapítvány – új Ptk.-ra való áttéréskori – képviselője (a Kuratórium elnöke) Szőke 

Sándor elnök 6400 Kiskunhalas, Szent György tér 12. 

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány kuratóriumának 

elnökének és bármely másik kuratóriumi taggal (Farkasné Wodring Zsuzsanna 6400 

Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 2/b,Szűcs Csaba 6400 Kiskunhalas, József Attila u. 

25.,Babud László 6400 Kiskunhalas, Fácán u. 6.,Nagy-Apáti Ivett 6400 Kiskunhalas, Hajó 

u. 11/A.) együttesen van.  

Az Alapító a Közalapítványt nem képviselheti. 

 

12.) Felügyelő Bizottság 

A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére, a Közalapítvány érdekeinek megóvása 

céljából, az alapító 3 tagú felügyelő bizottságot hoz létre, a Felügyelő Bizottság elnökének és 

tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. 

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. Az elnök és a tagok 

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

visszahívhatóak. 

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a kurátori tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 

lemondó nyilatkozatát a Közalapítvány vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

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

alapító jelölhet ki. 

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

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a kurátori tisztségviselőkre vonatkozó 

kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Közalapítvány vezető 

tisztségviselője. 

A felügyelő szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

érdekelt. 

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

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

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

juttatás. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 

egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a 
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tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél 

szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

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

olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két 

évben legalább egy évig –, 

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

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

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

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

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

más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a 

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

szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem. 

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

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

kerültek 

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. 

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni.  

A felügyelőbizottság tagjai a Közalapítvány ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során 

nem utasíthatóak. 

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

elnöke, akadályoztatása esetén annak bármely tagja összehívhatja.  

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal az ülés 

időpontját megelőzően írásban igazolható módon (pl. ajánlott tértivevényes postai küldemény, 

visszaigazolt elektronikus levél esetén a címzett visszaigazolást küld a levélről) értesülnek és 

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

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

tárgyalandó előterjesztéseket, a határozatképtelenség miatt megismételt ülés szabályait.  

Határozatképes a felügyelőbizottság, ha azon mindhárom tag jelen van. Határozatképtelenség 

esetén az ülést el kell halasztani, megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább 

nyolc napos időközzel kell kitűzni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell 

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

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 

határozatait ugyancsak sorszámozza. 

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

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

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

ellenzők számaránya megállapítható legyen.  
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A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése 

mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a 

résztvevő tagok aláírják. 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

A Felügyelő Bizottság tagjait a szerv hatáskörébe tartozó tevékenységek során egyenlő jogok 

és azonos kötelezettségek illetik meg,  

A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 

A Bizottság köteles az alapító, illetve a kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, 

és álláspontját az alapító, illetve a kuratórium elé terjeszteni (előzetes ellenőrzés). Emellett a 

Bizottság utólagos ellenőrzést is végez. 

A felügyelőbizottság a Közalapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Közalapítvány munkavállalóitól felvilágosítást 

kérhet, a Közalapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 

szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

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

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

szerez tudomást, hogy 

 az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

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

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

teszi szükségessé; 

 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc 

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

összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

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

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

működés törvényességi ellenőrzését ellátó szervet.  

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

alapítónak. 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 

kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Közalapítvánnyal szemben. 

A felügyelő bizottság elnöke:  

Rostás László elnök 6400 Kiskunhalas, Szántó Kovács u. 22. 

 

A felügyelő bizottság tagjai:  

Vancsura János 6400 Kiskunhalas, Tóth J. u. 20. 

 

Patocskai Tamás 6413 Kunfehértó, IV. körzet tanya 3. 

 

13.) A Közalapítvány megszűnése: 

A Közalapítvány a Ptk-ban meghatározott esetekben szűnik meg. 

14.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor: 
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A Közalapítvány esetleges megszűnése esetén a vagyona – a hitelezők kielégítése után – 

Kiskunhalas Város Önkormányzatát illeti meg hozzájárulása erejéig. Az Alapítónak a 

fennmaradó vagyont a közalapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítania. 

15.) Záró rendelkezések: 

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

alapító okirat érvényességéhez a Kecskeméti Törvényszék általi nyilvántartásba vétel 

szükséges. 

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

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

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

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

c.) A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetben foglalt jelen szövegét 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 49/2015.(II.25.) Kth. számú határozatával jóváhagyta. 

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

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

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

5,6,9,10,11,12,14, 15. 

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

mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírja. 

 

Kiskunhalas, 2015. február 25. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata képviseletében: 

 

Fülöp Róbert 

 polgármester 

 

50/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a B&B 

Csillagvizsgáló Kft-vel a Csillagászati Obszervatórium működtetésére kötött Szolgáltatási 

Szerződés 2.sz. módosítását. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

1. melléklet: 

A Kiskunhalason 2012. november 30-án ifj. Balogh Istvánnal a Csillagászati 

Obszervatórium üzemeltetésére kötött Szolgáltatási Szerződés 

2.sz. módosítása 
 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata - képviseli: Fülöp Róbert 

polgármester - 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti székhelyű megrendelő 

(továbbiakban: Megrendelő), másrészről B&B Csillagvizsgáló Korlátolt Felelősségű 

Társaság 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 26.sz. III./8 székhelyű gazdasági társaság, - 

képviseli Balogh István ügyvezető - szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) együttesen: 

Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:  

 

1. A Szolgáltatási Szerződés 1. pontja előtti, a szerződő felekre vonatkozó része az 

alábbiak szerint módosul: 

Szolgáltatási Szerződés 
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amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata - képviseli: Fülöp 

Róbert polgármester - 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti székhelyű 

megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről B&B Csillagvizsgáló 

Korlátolt Felelősségű Társaság 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 26.sz. III./8 

székhelyű gazdasági társaság, - képviseli Balogh István ügyvezető - szolgáltató 

(továbbiakban: Szolgáltató) együttesen: Felek között alulírott napon és helyen az 

alábbiak szerint: 

2. A Szolgáltatási Szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. Jelen szerződés tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában 

lévő 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 43.sz. III/16,17.(hrsz.:4751/2/A) ingatlanban 

telephelyként bejegyzett B&B Csillagvizsgáló Kft. által működtetett, id. Balogh 

István, és ifj. Balogh István tulajdonát képező Csillagászati Obszervatórium 

szolgáltatásainak megrendelése. 

3.  A Szolgáltatási Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

2. Felek megegyezőn megállapodnak abban, hogy Szolgáltató az 1./ pontban írt 

Csillagászati Obszervatóriumot működteti a Felek által együttesen felvett és 

egyeztetett leltár szerinti műszaki, tárgyi és pénzügyi tartalommal. 

4. A Szolgáltatási Szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

3. A szolgáltatás kapcsán a Szolgáltató kötelezettséget vállal a szakmai működés során 

az alábbi szolgáltatások biztosítására a Szolgáltatási Jegyzékben foglaltak szerint: 

- Távcsöves égbolt bemutatása; 

- Távcső használat oktatása; 

- Szaktanácsadás távcsövekkel, megfigyelésekkel kapcsolatban; 

- Iskolai és egyéb csoportok fogadása (előadás, távcsövek bemutatása) 

- Kapcsolattartás a helyi közép és általános iskolákkal; 

- Szakkörök különböző korosztályok számára; 

- Tehetséggondozás: A csillagvizsgálóval kapcsolatba kerülő tehetséges általános és 

középiskolás, valamint főiskolás, egyetemista fiatalok segítése képességeik kreatív 

kibontakoztatásában; 

- Közreműködés a csillagvizsgáló adta lehetőségekkel az önkormányzat által 

kezdeményezett városi programok alkalmával, (város napja, szüreti napok, 

gyermeknap.) a szolgáltatási jegyzék szerinti nyitvatartási időn belül; 

- Internet honlap üzemeltetése; 

- Telefonos szakmai felvilágosítás, információadás: felmerülő igények szerint, 

állandóan; 

a Szolgáltatási Szerződésben nyújtott szolgáltatások a kiskunhalasi nevelési-

oktatási intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkezők, valamint bejelentett 

kiskunhalasi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező felnőttek számára 

ingyenesek. 

5. A Szolgáltatási Szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

6. A Szolgáltató a közfeladat ellátásához kapcsolódó szolgáltatásaihoz 

térítésmentesen igénybe veheti a leltár szerint átvett, önkormányzati tulajdonban 

lévő, részére átadott ingó eszközöket és a 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 43.sz. 

III/16.,17. szám alatti (hrsz.: 4751/2/A/16, 4751/A/17) ingatlanokat. Szolgáltató 
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2012. december 01. napjától viseli az ingatlannal kapcsolatos terheket és 

kötelezettségeket. (Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011 (XII.21.) rendeletében meghatározott 

közüzemi és szolgáltatási díjak, jogszabály szerinti karbantartási kötelezettségek és 

egyéb terhek tekintetében.) A szolgáltatás megfizetésére havi rendszerességgel kerül 

sor. A Szolgáltató tárgyhót követően leadja a megelőző hónap teljesített 

szolgáltatásait tartalmazó beszámolóját. A teljesítés igazolására Polgármester 

jogosult. A pénzügyi teljesítés a szolgáltatás igazolását követő 8 napon belül a 

Szolgáltató Budapest Banknál vezetett 10101047-39798100-01004008 számú 

számlaszámára átutalással történik, amennyiben a teljesítés igazolása tárgyhó utolsó 

munkanapján megtörténik, az átutalás a tárgyhónapot követő hónap 10.napjáig 

megvalósul.  

 

 

A Szolgáltatási Szerződés 2.sz. módosítása 2015. március 1-jén lép hatályba. A Szolgáltatási 

Szerződés további részeit a módosítás nem érinti, azok változatlan formában és tartalommal 

érvényben maradnak. 

A Szolgáltatási Szerződés 2. sz. módosítását a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és kellő értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 

 

Kiskunhalas, 2015. február 6. 

 

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

                /: Fülöp Róbert :/     /. Balogh István :/ 

   Kiskunhalas Város Polgármestere   B&B Csillagvizsgáló Kft. Ügyvezetője 

 

51/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt 

Felelősségű Társaság között kötött közművelődési megállapodás 1. sz. módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

1. melléklet 

A Kiskunhalason 2013. december 19-én, Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött 

közművelődési megállapodás 1. sz. módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1.sz., képviseli: Fülöp Róbert polgármester), továbbiakban: Megbízó,  

másrészről a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 

Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D.sz., képviseli: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető) mint a 

közhasznú tevékenységet folytató társaság, a továbbiakban: Megbízott között, alulírott helyen 

és napon, a következő feltételek mellett. 

 

1. A Közművelődési Megállapodás 4. Záró rendelkezések i) pontja után a Mellékletek rész az 

alábbiak szerint módosul: 

 Mellékletek: 

1. Megbízott által ellátott közhasznú közművelődési feladatok 
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2. A Halasi Média és Kultúra Non-profit Kft. közhasznú tevékenységének részvételi 

díjai 

 

2. A Közművelődési Megállapodás 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép. 

 
1. melléklet 

 

Az önkormányzat által megrendelt közhasznú közművelődési feladatok 2015. március 1-től 

2016. február 28-ig. 
(A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL törvény alapján.) 

 

a.) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése: 

 Ezen belül: 

 Non-formális képzések, tanulási tevékenységek: az iskolarendszeren kívüli, főleg 

ismeretterjesztő képzési formák megvalósítása. 

     Évi: 2-6 képzési folyamat 

 

 Informális képzések, tanulási tevékenységek: A napi élettevékenységek során létrejövő, nem 

feltétlen tudatos tanulást jelentő közművelődési tevékenységek.  

    Évi: folyamatos 

 

b.) A város környezetei, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása tevékenységkörben: 
 Ezen belül: 

Komplex közművelődési rendezvények: szellemi örökségünket, intézményeinket bemutató 

országos rendezvényekhez kapcsolódó események: 

    Múzeumok éjszakája 

    Kultúrházak éjjel-nappal 

Művészeti kiállítások: A nemzetközi, hazai és városi művészeti élet kiemelkedő alkotóinak 

kiállításai és az ezekhez kapcsolódó programok. 

    Évi: 10-15 alkalommal 

 Táncházak: rendszeresen megszervezett táncházak, amelyekben a tánctanítás mellett a 

 kézművességgel is megismertetik a látogatókat. 

     Évi: 4-6 alaklommal 

  

 Városi ünnepek, jeles napok:  
     Magyar Kultúra Napja 

     Városi Gyermeknap 

    A Magyar Sajtó Napja 

    Halasi csata Emléknapja 

    A Nemzeti Összetartozás Napja 

    A Kommunista diktatúrák áldozatainak napja 

    Holokauszt Emléknap 

    Megemlékezés a doni áttörés áldozatairól 

    Kultúrális Örökség Napja 

    Kuláküldözés Áldozatainak Napja  

 Állami, nemzeti ünnepek: 
    Március 15. 

    Augusztus 20. 

    Október 6. 

    Október 23 - november 4. 
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c.) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 

a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása: 

 Fesztiválok szervezése: 
    Város Napja 

 

d,) Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása: 

  Komplex ismeretterjesztő kiállítások: országos, vagy helyi akciókhoz illeszkedő, a kiállítást 

más közművelődési eszközökkel is megtámogató programok (Környezet- és természetvédelem jeles 

napjai, díszmadár, ásvány,  stb.) 

      Évi: 5-10 alkalommal 

  Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok 

     Évi: 10-15 alkalommal 

 Közművelődési közösségek fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek: az itt működő 

 művészeti, alkotóművészeti közösségek életének szervezése, koordinálása 

    Évi: melléklet szerint. 

 

e.) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése : 
A fentieken túl 

 Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési 

 folyamatokba: 

 kapcsolatuk fejlesztése az együttműködés erősítése 

 pályázati együttműködés, közös programok megvalósítása 

 módszertani támogatás, szaktanácsadás 

 fórumok, találkozók, közös akciók szervezése igény szerint 

 kiskunhalasi bejegyzett székhelyű civil szervezetek rendezvényeire 

évente három alkalommal ingyenes helyiség biztosítás 

 Kulturális információk gyűjtése, rendszerezése, közzététele: 
Információs tájékoztató rendszer működtetése, honlap üzemeltetése 

 

f.) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 

 Színháztermi események szervezése, rendezése, fogadása: 

  Színházi, táncszínházi előadások, bérletek, komoly és  könnyűzenei 

koncertek szervezése, fogadása lebonyolítása  minden korosztály 

részére 

 Évi: 5-10 alkalommal 

Kiskunhalas, 2015. február 25. 

 

 

 Kiskunhalas Város Polgármestere  Kiskunhalasi Média és Kultúra Np. Kft. 

         ügyvezetője 

 Fülöp Róbert Nagy-Apáti Ivett 

 Megbízó Megbízott 

 

3. A Közművelődési Megállapodás 2. melléklete hatályon kívül helyeződik.  

 

4. A Közművelődési Megállapodás 3. melléklete 2. mellékletre változik és a helyébe az 

alábbi 2. melléklet lép 

 
2.sz. melléklet 

A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznú 

tevékenységeinek részvételi díjai a 2015. március 1-től, 2016. február 28-ig 
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a.) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése: 

 Ezen belül: 
  Non-formális képzések, tanulási tevékenységek: (/fő): 

   Képzési formánként:   ingyenes-20.000 Ft. 

  Informális képzések, tanulási tevékenységek (/fő): 

   Játszóházak:    ingyenes – 2.000 Ft. 

   Vásárok, bemutatók (/alkalom): ingyenes – 30.000 

   Vetélkedők:    ingyenes – 1.000 Ft. 

   Közösségi programok:  ingyenes – 2.500 Ft. 

   Tanácsadás:   ingyenes – 1.000 Ft. 

   Mentálhigiénés programok:  ingyenes – 20.000 Ft. 

 

b.) A város környezetei, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása: 
 

Komplex közművelődési rendezvények: mivel külön megállapodások alapján 

valósulnak meg, ezért ezek részvételi díjait is ezek tartalmazzák, de lehetőség 

szerint ingyenesek: 

  Művészeti kiállítások: (/fő) 

   Alkalmanként: ingyenes – 1.500 Ft. 

  Táncházak: (/fő) 

   Alkalmanként: ingyenes – 1.000 Ft. 

 

c.) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 

a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása: 
 

  Fesztiválszervezés: 
A külön megállapodásban rögzítettek alapján, illetve a fesztiválon belül az adott 

rendezvénytípusnál meghatározottak szerint. 

   Város Napja 

 

d,) Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása: 
   Komplex ismeretterjesztő kiállítások: (/fő) 

     Helyi hatókörű eseményeknél:  100 – 1.000 Ft. 

     Országos hatókörű eseményeknél:  500 – 2.500 Ft. 

 

    Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok: (/fő) 

     Előadások:    ingyenes - 2.000 Ft. 

     Tanfolyamok:    5.000 – 50.000 Ft. 

 

e.) A helyi társdalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése 

: 
A fentieken túl: 

 

  Közösségi tér: 

   Nyitva tartási időn belül ingyenes 

  Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési  

   folyamatokba 

   Ingyenes 

  Kulturális információk gyűjtése, közzététele: 

   Ingyenes 

 

f.) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 
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  Színháztermi események:(/fő) 

   Gyermek előadások:   500 – 3.000 Ft 

   Gyermek bérletek:   1.500 – 8.000 Ft 

   Felnőtt előadások:  2.500 – 8.000 Ft 

   Felnőtt bérletek:  8.000 – 15.000 Ft 

  Zenei események: (/fő) 

   Komolyzenei koncertek:  500 – 8.000 Ft 

   Könnyűzenei koncertek:  500 – 9.000 Ft 

   Pódium előadások:  1.000 – 7.000 Ft 

    

 

Kiskunhalas, 2015. február 25. 

 

 

 Kiskunhalas Város Polgármestere  Kiskunhalasi Média és Kultúra Np. Kft. 

         ügyvezetője 

 Fülöp Róbert Nagy-Apáti Ivett 

 Megbízó Megbízott 

 

 

 

52/2015. Kth. 

1.  

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet intézményvezetői (magasabb vezető) 

beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

 A vezető megbízás határozott időre, 2015. június 1-től, 2020. május 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének irányítása, a hozzá tartozó 

intézmények gazdálkodási pénzügyi feladatinak ellátása 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 

1. Felsőoktatásban szerzett végzettség, 

- és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői 

szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, 

vagy 
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- gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. 

előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában 

költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 

mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági 

szakképzettség. 

 

2. Felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő munkakörben legalább öt éves szakmai gyakorlat 

3. Büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat igazolása 

Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket is tartalmazó program 

a) A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

b) A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 

legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 

példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, 

Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán 

c) 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 

igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

d) A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az 

elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  

2015. június 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 

http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.)  

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 

3 példányban papíron és egy példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság 

írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 2015. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

http://admin.kozigallas.gov.hu/
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 2014. március 1-től: 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

A pályázattal kapcsolatos további információ: 

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és 

 Szociálpolitikai Osztály vezetőjétől a 77/523-155 telefonszámon, vagy előre 

 egyeztetve személyesen. 

 

2.   

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztásának pályázati felhívására beérkezett pályázatok szakmai véleményezésére az 

alábbi bizottságot hozza létre: 

A bizottság tagjai: 

- Szalontai Mária könyvvizsgáló 

- Dr. Katona Adrienn  

- Csernák Lajos osztályvezető 

53/2015. Kth. 

1.  

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

 A vezető megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1-től, 2020. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

 Kiskunhalas, Május 1 tér 3/A.sz. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös 

tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet és egyéb ágazati jogszabályokban valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV törvényben és  ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

http://www.kiskunhalas.hu/
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1. Kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány- szakos bölcsész 

(MA) végzettség vagy, 

Csecsemő-és kisgyermeknevelő (BA) végzettség vagy,  

Bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

Kisgyermekgondozó-nevelői (OKJ), 

Csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, 

felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy, pedagógus végzettség. 

2. a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat 

3. büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 §-ának (8) 

bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.  

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat igazolása 

Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket is tartalmazó program 

e) A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

f) A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 

legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 

példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, 

Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán 

g) 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 

igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

h) A pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró 

ok vele szemben nem áll fenn.  

i) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság alatt. 

j) A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az 

elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  

2015. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 

http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.)  

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának 

http://admin.kozigallas.gov.hu/
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ellátására” tárgymegjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban 

elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság 

írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 2015. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2014. március 1-től: 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

A pályázattal kapcsolatos további információ: 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és 

 Szociálpolitikai Osztály vezetőjétől a 77/523-155 telefonszámon, vagy előre 

 egyeztetve személyesen. 

 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának pályázati felhívására 

beérkezett pályázatok szakmai véleményezésére az alábbi bizottságot hozza létre: 

A bizottság tagjai: 

- Acsainé Végvári Katalin, Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke 

- Gyuriczáné Botka Emőke, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi 

szakmai igazgatóhelyettese, szakértő 

- Molnár Nándor osztályvezető, Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztály  

 

54/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

nyári nyitva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

A Bölcsőde 2015. július 6-tól, 2015. július 31-ig zárva tart. Nyitás 2015. augusztus 3-a hétfő. 

A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 

szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 

gondozásáról. 
 

55/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 

működéséről szóló jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót elfogadja. 

 

1. melléklet 

 

Kiskunhalasi Területi Értéktár Bizottság  

Beszámolója a 2014. évi munkáról 

 

A Bizottság a 2014-es évben 8 ülést tartott. Munkáját a nyilvánosság számára is 

megismerhetővé tette, ennek kapcsán kiállításon mutatta be a helyi értékeket, előadást 

http://www.kiskunhalas.hu/
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szervezett a helyi értékekről, valamint a helyi médiában jelent meg többször, népszerűsítve a 

helyi értékek ügyét.  

A tavalyi évhez kapcsolódott, de az idén januárban jelent meg a „Kiskunhalasi értékek” c. 

kiadvány mely reprezentatív módon mutatja be a 2015. január 10-éig elfogadott helyi 

értékeket, valamint tartalmazza a Bizottsághoz beterjesztett, de még el nem fogadott 

javaslatokat. 

A Bizottság eddig 54 helyi értékről hozott elfogadó döntést, kb. 80 helyi érték van döntés 

előtti állapotban. 

Az elfogadott 54 helyi érték megtekinthető Kiskunhalas Város honlapján 

(www.kiskunhalas.hu) a kezdőoldal értéktár fejezetnél. 

A helyi értékekről a megye felé történő felterjesztés folyamatban van. Sikerült megjelentetni 

az eredmények összefoglalását képekkel és megnevezésekkel a „Kiskunhalasi értékek” című 

kiadványban. 

A Települési Értéktár Bizottság munkájában részt vett Szakál Aurél elnök, Erhardt Györgyi, 

Flösser Tamás, Pajor Kálmán, Végső  István bizottsági tagok. 

Munkánkat segítette Molnár Nándor osztályvezető, és Juhász Gábor a Hivatal részéről, 

valamint Jamrik Lajos informatikus a honlap készítésében. 

A Bizottság munkáját nagyban segítették a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal által 

foglalkoztatott kulturális közfoglalkoztatottak. 

 

Kiskunhalas 2015. február 6. 

 

        Szakál Aurél sk. 

         elnök 
 

56/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Thorma János Múzeuma 2014 évi szakmai munkájáról készített beszámolóját, jelen 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Thorma János Múzeuma 2015 évi munkatervét, jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerint. 
 

1. sz. melléklet 
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
THORMA JÁNOS MÚZEUMA 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 
 

I. BEVEZETÉS 
 

A legfontosabb eredmények a következők voltak. 2014-ben is sikerült a múzeum gyűjtő, 

rendszerező, közlő funkcióit ellátni.  

A 2014. év legnagyobb eredménye volt, hogy október 3-án megnyílt a múzeum új állandó 

kiállító helye, a Berki Galéria. Itt Berki Viola és Diószegi Balázs festőművészek állandó 

tárlata tekinthető meg.  

Befejeztük az új TÁMOP pályázatot. 11.185.390 Ft-ot használt a múzeum 

múzeumpedagógiai foglalkozások tartására, 2013. július 1-től 2014. június 30-ig. 

http://www.kiskunhalas.hu/
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2014-ben indult el a középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálata. Ennek értelmében négy 

középiskolával kötött együttműködési megállapodást intézményünk. Ezekből az iskolákból 24 

tanuló végzett különböző múzeumi munkát. 

Ebben az évben öt múzeumi kiadványt jelentettünk meg. A fenntartón kívül a múzeum 

legfontosabb helyi támasza a Halasi Múzeum Alapítvány. A múzeumbaráti kör létszáma 182 

fő volt.  

 

II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 
 

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

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

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

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

képzőművészet, iparművészeti gyűjtemények teljes körű ellátása, közművelődési feladatok, 

kiállítások, kiadványok stb.). 

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

teljes körű ellátása, közművelődési feladatok, kiállítás rendezés stb.). 

 Varga Zsuzsanna régész, múzeumpedagógus (régészet, régészeti adattár teljes körű 

ellátása, tárlatvezetés, közművelődési feladatok, kiállítás-rendezés, múzeumpedagógiai 

foglalkozások stb.) 

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

részvétel kiállítás-rendezésben, pénzügyi ügyintézés stb.). 

 Szabó Krisztina múzeumpedagógus, 8 órás (múzeumpedagógiai foglalkozások, 

tárlatvezetés, közművelődési feladatok, részvétel fotó- és adattári leltározásban, revízióban, 

kiállítás-rendezésekben, számítógépes munkában, digitalizálásban stb.) 

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

kiállítás-rendezésekben stb.). 

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

kertészkedés, aktuális munkákban részvétel stb.).  

Az év folyamán intézményünk egy további dolgozót vet fel: 

 Farkas László teremőr, gondnok, 8 órás (kiállítás nyitva tartás, felügyelet, részvétel 

kiállítás-rendezésben, tűzvédelem, karbantartás, aktuális munkákban részvétel stb.) 

 

III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA 
 

III.1. Gyűjteménygyarapítás 

 

III.1.a. Feltárás 
2014-ben régészeti szakfelügyelet keretében feltárást végeztünk két helyszínen.  

 

III.1.b. Egyéb gyarapítás eredményei 

Régészet, numizmatika 
 Régészeti gyűjtemény gyarapodás:         14 db. 

 Összesen:       19212 db. 

 Numizmatikai gyarapodás:             2 db. 

 Összesen:         7048 db. 

 Ajándék 3 db. 

Néprajz 

 Néprajzi gyűjtemény gyarapodás:           2 db. 

 Összesen:         7587 db. 
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Helytörténet 
 Történeti tárgyak és dokumentumok gyarapodása:      190 db. 

 Összesen:         3848 db. 

 Ajándék 112 db, vétel 78 db. 

 Eredeti, tudományos forrásértékű, illetve művészi  

 alkotásnak számító fénykép gyarapodás:       163 db. 

 Összesen:         1792 db. 

 Ajándék 163 db. 

Képző- és iparművészet 
 Képzőművészeti gyűjtemény gyarapodás:          5 db. 

 Összesen:         1773 db. 

 Ajándék 1 db, vétel 4 db. 

 Kiskunhalas Város Önkormányzat Gyűjteménye:   4335 db 

 Mindösszesen:        6108 db. 

 

Iparművészeti gyűjtemény gyarapodás:           0 db. 

 Összesen:           176 db. 

 Ajándék 1 db. 

Természettudomány 
 Gyűjteményfejlesztés nem történt. 

 Összesen:               9 db. 

 

III.1.c. Legkiemelkedőbb tárgy-együttesek, darabok:  
Középkori bronz tál; török kori korsó; Papp Lajos: Halasi piactér rézkarc 1910 körül; 

Diószegi Balázs festmények (Műterem, 1938; Aranyhátteres önarckép, 1974; Szabó Tibor 

kalappal, 1981); Tumó Máté: Szilády Áron rajz; Bacsó László feljegyzései 1850-1859; Cipész 

KTSZ tablóképe 1968; 38 db egyházi irat 1812-1892; 25 db Ferincz János és 19 db Szűcs 

Károly fotó a városról. 

 

III.1.d. Gyűjtési napok száma: 15 nap 

 

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

 

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

Letétbe adás: - 

Kiskunhalas Közös Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtárának  

2019. január 20-ig Váczi György könyvkötő munkái: 

-Családi vendégkönyv (12x17 cm) 

-Emlékalbum (39x27 cm) 

-Emlékalbum (39x27 cm) 

-Emlékalbum (39x27 cm) 

-Fekete Dezső: Húsz év Kiskunhalas krónikájából (14x20 cm) 

-Victor Hugo: A párizsi Notre Dame II. kötet (16x24 cm) 

-Lengyel Gyöngyi: Kiskunhalas a csipke városa (19x16 cm) 

-Madách Imre: Az ember tragédiája (11x19 cm) 

-Minikönyv tartó, benne 35 db minikönyvvel (37x28 cm) 

-Schwecher: Die Physica Sacra, 1935 (24x38 cm) 

-Dr. Szabó Miklós: Olvasókönyv (14x20 cm) 

-Táboros Sándor: A Mezőcsáti járás története a két forradalom időszakában  
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(17x25 cm) 

-Vendégeink (21x30 cm) 

 

Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatalnak 2019. november 4-ig 

-Berki Viola: Mátyás király állatai körében, 1989 

-Berki Viola: Jézus megjelenik Márai Magdalénának, 1990 

-Berki Viola: Találkozás a Magyar irodalom forrásai körül, 1995 

-Berki Viola: Árpád áldozatot mutat be az új haza szellemeinek, 1997 

-Diószegi Balázs: Varjak, 1977 

-Baráth József: Fotókiállítás, 1983 

-Bodor Miklós: Bugaci ősborókásban IV., 1982 

-Bodor Miklós: Bugaci ősborókásban V., 1982 

-Bodor Miklós: Bugaci ősborókásban VI., 1982 

-Bodor Miklós: Világügyelő, 2007 

 

Letétbe adás meghosszabbítás: - 
 

Letétbe adás megszűnése: 
 -Berki Viola: A méla Tempefői, 1978 

 -Berki Viola: Csendes éj, 1993 

 -Berki Viola: Álomváros, 1989 

 

Letétbe vétel: - 

 

Letétbe vétel meghosszabbítás: - 

Szépművészeti Múzem – Magyar Nemzeti Galériától 2017. január 31-ig: 

-Thorma János: Fürdőzők, 1932;  

-Thorma János: Önarckép, 1897; 

-Thorma János: Parasztküldöttség az országháznál, 1915; 

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

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

 

Letétbe vétel megszűnése: - 

 

Kölcsönbe adás: 
 Türr István Múzeumnak 5 db néprajzi tárgyat kiállításhoz. 2014. február 12.-2014. 

május 7. 

 Veszelszkiné Huszárik Ildikónak (Bibó István Gimnázium) 2 db sportköri 

naplót kutatás céljából. 2014. március 26.-2014. szeptember 8. 

Magyari Lászlónak (Kulturális Központ, Jánoshalma) 259 db jánoshalmi fényképet 

(Jánoshalma Város Önkormányzata letétjéből a tulajdonos kérésére) kiállítás készítés céljából. 

2014. április 11.-2014. június 30. 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolájának 2 db Berki Viola 

és 2 db Diószegi Balázs festményt kiállítás céljából. 2014. május 21-26. 

 Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére 3 db női viselet másolatot és 

18 db férfi viselet másolatot. 2014. május 22-26. 

Kollárné Éber Orsinak 3 db Berki Viola és 1 db Diószegi Balázs festményt restaurálás 

céljából. 2014. augusztus 5.-2014. szeptember 5. 

 Kecskeméti Katona József Múzeumnak 13 db régészeti tárgyat kiállítás céljából. 2014. 

augusztus 7-15. 
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 Áipli Gyulánénak 1 db 1903-ban készült férfi dolmányt restaurálás céljából. 2014. 

szeptember 25.-2015. január 31. 

 Boros Ilonának 5 db dokumentumot restaurálás céljából. 2014. szeptember 25.-2015. 

január 31. 
 

Kölcsönbe vétel:  
Dr. Kis Endre Károlytól 29 db A/4 méretű táblán elhelyezett I. világháborús 

jelvényeket kiállítás céljából. 2014. március 12.-2014. május 20. 

Türr István Múzeumtól 3 db néprajzi tárgyat kiállítás céljából. 2014. május 6-2014. 

július 15. 

Kecskeméti Katona József Múzeumtól 80 db néprajzi tárgyat kiállítás céljából. 2014. 

május 9.-2014. július 20. 

 Martinov Tibortól 1 db Diószegi Balázs festményt kiállítás céljából. 2014. július 14.-

december 19. 

Kékesi Lajosnétól 11 db Diószegi Balázs festményt kiállítás céljából. 2014. július 15.-

december 16. 

 

Revízió: - 

 

III.4. Adattári dokumentumgyűjtemény:  
 Gyarapodás:         105 tétel 

 Összesen:    23.083 tétel 

 

 Adattári fényképgyűjtemény:  
 Gyarapodás:             15 tétel, 15 db 

 Összesen:    23.642 tétel, 24.865 db 

 

III.5. Könyvtár: 
Gyarapodásunk túlnyomó részét az ajándékba, cserébe kapott könyvek teszik ki. 

 Könyv gyarapodás:     117 tétel, 123 kötet.  

 Könyv összesen:  8206 tétel, 10.391 kötet 

 Ajándék 123 kötet. 

 Folyóirat gyarapodás:        1 tétel. 

 Folyóirat összesen:  2116 tétel. 

 Ajándék 1 tétel. 

III.6. Műtárgyvédelem:  
Saját műhelyünkben az idén 1270 db néprajzi, iparművészeti, helytörténeti tárgy tisztítását, 88 

db képzőművészeti, néprajzi, helytörténeti, numizmatikai és iparművészeti tárgy 

konzerválását végeztük el. Külső restaurátorok 4 db képzőművészeti és 5 db történeti tárgy ill. 

dokumentum restaurálását készítették el. 

 

IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG – 

A GYŰJTEMÉNYI ANYAG TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE 
 

IV.1. Kiadványok:  

Halasi albumok sorozat: 
15. A Szilády Áron Református Gimnázium 350 éve 

16. Gyarmati Andrea – Kocsisné Varga Zsuzsanna – Szakál Aurél: Múzeumi kincsek 

a Thorma János Múzeumban  

Kiskunhalasi könyvek sorozat: 
1. Büki Barbara – Kovács Zita: Bay-gyűjtemény 
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Thorma János Múzeum Füzetei sorozat: 
20. Szabó Krisztina – Varga Zsuzsanna: Ismerd meg a Thorma János Múzeumot! 

Múzeumpedagógiai, módszertani foglalkoztató kezdő múzeumlátogatóknak. 

Sorozatokon kívül: 
Árendás Rozália – Szakál Aurél: Thorma kifestő 

 

IV.2. Egyéb megjelent publikációk: 

 Szakál Aurél 
Önálló publikációk: 

Árendás Rozália társszerzővel: Thorma kifestő. Múzeumi foglalkoztató füzet. Kiskunhalas, 

2014. 24 p. 

Gyárfás István emlékezete Kiskunhalason. In: Örsi Julianna (szerk.): A Jászkunság tudósai 1. 

Szolnok, 2014. 155-162. 

Szégyenkő és pellengér a Duna-Tisza közén. In: Kothencz Kelemen (szerk.): Határjelek és 

hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Baja, 

2014. 420-431. 

Gyarmati Andrea és Kocsisné Varga Zsuzsanna társszerzőkkel: Múzeumi Kincsek a Thorma 

János Múzeumban. Halasi Albumok 16. Kiskunhalas, 2014. 160 p. 

Szerkesztések: 

Szabó Krisztina – Varga Zsuzsanna: Ismerd meg a Thorma János Múzeumot! Múzeumpeda-

gógiai, módszertani foglalkoztató kezdő múzeumlátogatóknak. Thorma János Múzeum 

Füzetei 20. Kiskunhalas, 2014. 8 p. 

A Szilády Áron Református Gimnázium 350 éve. Halasi Albumok 15. Kiskunhalas, 2014. 

160 p. 

Büki Barbara – Kovács Zita: Bay-gyűjtemény. Kiskunhalasi könyvek 1. Kiskunhalas, 2014. 

320 p. 

 Gyarmati Andrea 
Kocsisné Varga Zsuzsanna és Szakál Aurél társzerzőkkel: Múzeumi kincsek a Thorma János 

Múzeumban. Halasi albumok 16. Kiskunhalas, 2014. 160 p. 

 Kocsisné Varga Zsuzsanna 
Szabó Krisztina társszerzővel: Ismerd meg a Thorma János Múzeumot! Múzeumpedagógiai, 

módszertani foglalkoztató kezdő múzeumlátogatóknak. Thorma János Múzeum Füzetei 20. 

Kiskunhalas, 2014. 8 p. 

Gyarmati Andrea és Szakál Aurél társszerzőkkel: Múzeumi kincsek a Thorma János 

Múzeumban. Halasi albumok 16. Kiskunhalas, 2014. 160 p. 

 Szabó Krisztina 
Varga Zsuzsanna társszerzővel: Ismerd meg a Thorma János Múzeumot! Múzeumpedagógiai, 

módszertani foglalkoztató kezdő múzeumlátogatóknak. Thorma János Múzeum Füzetei 20. 

Kiskunhalas, 2014. 8 p. 
 

IV.3. Kutatások, kutatási témák: 

Gyarmati Andrea:  
-Kiskunhalas és környéke viseletei, kiskunhalasi ipari szövetkezetek 

Kocsisné Varga Zsuzsanna: 
-Kiskunhalas környéke az avar és az Árpád-korban 

Szakál Aurél: 
-Thorma János, Diószegi Balázs, Berki Viola, Gyárfás István, szégyenkövek 

 

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

Szakál Aurél: Pulszky Társaság Kismúzeumi Konferencia Bonyhád, 2014. szeptember 18.; 

Tárkány Szűcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti Konferencia Szekszárd, 2014. október 2.; Pulszky 
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Társaság Éves Konferencia Budapest, 2014. október 30.; Szilády Áron Társaság 

konferenciája Kiskunhalas, 2014. november 8. 

Kocsisné Varga Zsuzsanna: Régészet Napja Kiskunhalas, 2014. május 30. 
 

IV.5. Felhasznált kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége: 10 nap 

 

IV.6. Részvétel átfogó tudományos intézményközi programokban:  
A Kecskeméti Katona József Múzemmal és a Türr István Múzeummal közösen a Búza, 

kenyér, élet vándorkiállítás megszervezése, lebonyolítása  

 

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

szervezőként):  

Kocsisné Varga Zsuzsanna óraadó az SZTE-BTK Régészeti Tanszékén 

 

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

Varga Zsuzsanna II. éves hallgatója az SZTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola 

Medievisztika Képzésnek. 
 

IV.9. Kutatószolgálat; külső kutatók száma: 27 fő 

 

V. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG 
 

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

182 fő volt a múzeumbaráti kör tagjainak száma.  

 

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

Thorma János Múzeumban: 

 - Kincsek a homokban (2007-ben nyílt) 

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

 - Thorma János képei (1998-ban nyílt) 

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

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

Berki Galériában: 

- Berki Viola és Diószegi Balázs festőművészek kiállítása (2014. október 3-án nyílt.) 

 

A tárgyévben az alábbi időszaki kiállításokat rendeztük, tartottuk nyitva: 

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

Múzeum 2. terem és Mini Galéria. 2013. szeptember 5.-2014. március 11. Mini Galéria, 2013. 

szeptember 5.-2014. május 5. 2. terem 

-Az első világháború emlékezete 1914-2014. Első világháborús jelvények dr. Kis Endre 

Károly gyűjteményéből Rendezte: dr. Kis Endre Károly és Szakál Aurél. Helyszín: Thorma 

János Múzeum Mini Galéria és Thorma Galéria. 2014. március 14.-2014. május 10. 

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

avagy kiállítással a fenntartható fejlődésért. Rendezte: Gyarmati Andrea, Szabóné Bognár 

Anikó és dr. Tombáczné dr. Végh Katalin. Helyszín: Thorma János Múzeum 2., 3., 4. terem 

és Mini Galéria. 2014. május 16.-2014. július 11. 

-Diószegi Balázs festménykiállítás a művész születésének 100. évfordulója alkalmából. 

Rendezte: Gyarmati Andrea és Szakál Aurél. Helyszín: Thorma János Múzeum 2. terem és 

Mini Galéria. 2014. július 18.-2014. november 21. 
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-Múzeumi kincsek a Thorma János Múzeumban. Rendezte: Gyarmati Andrea és Kocsisné 

Varga Zsuzsanna-Szakál Aurél. Helyszín: Thorma János Múzeum 1-5. terem, Mini Galéria, 

Thorma Galéria, Látványraktárak, Folyosó Galéria. 2014. december 5-2015. május 30. 
 

V.3. A kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

V.3.a. Látogatók száma:  
2014. évben az összes látogató száma a Thorma János Múzeumban: 6484fő. Ebből teljes árú 

belépőt fizetett: 203 fő; kedvezményes (diák, nyugdíjas, családi, csoportos) belépőt fizetett: 

1472 fő; ingyenes látogató: 4809 fő volt. Az összes látogatóból a diák látogatók száma: 2291 

fő volt. 

2014. október-decemberben az összes látogató száma a Berki Galériában: 322 fő. Ebből teljes 

árú belépőt fizetett: 2 fő; kedvezményes (diák, nyugdíjas, családi, csoportos) belépőt fizetett: 

12 fő; ingyenes látogató: 308 fő volt. Az összes látogatóból a diák látogatók száma: 49 fő 

volt. 

 

V.3.b. Látogatói felmérések: - 
 

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

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

tartottunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat óvodások, ill. általános és középiskolások 

számára. A 2016-ig tartó TÁMOP fenntartási időszakra 2014-ben 175 főt terveztünk, ezt 

sikerült teljesíteni, összesen 198 fő vett részt ezeken a foglalkozásokon. A szintén 2016-ig 

tartó TIOP fenntartási kötelezettségből adódóan 2014-ben 250 főt terveztünk, ami meg is 

valósult (307 fő). Új TÁMOP pályázatból 2014. évre a teljesítési kötelezettség 291 fő volt, ezt 

sikerült teljesíteni, 376 fő vett részt ezen a múzeumpedagógiai foglalkozáson. Ezen kívül az 

időszaki kiállításainkhoz kapcsolódóan is voltak múzeumpedagógiai foglalkozások, ezeken 

170 fő vett részt. Két alkalommal szerveztünk Családi napot is. A 2014. október 3-án 

megnyílt Berki Galériában is tartottunk foglalkozásokat, melyeken 21 fő vett részt. 

Állandó múzeumpedagógiai kínálatunk a következő: Óvodásoknak: Múzeumi séta 

óvodásoknak 1-2., Népi bútor látványraktár, Népi kerámia látványraktár. Általános 

iskolásoknak: Ifjú régész, Kis történész, Festőiskola, Ötvösműhely, Népi bútor látványraktár, 

Népi kerámia látványraktár. Középiskolásoknak: Kincsek a homokban; Festőiskola; Ifjú 

régész; Népi bútor látványraktár, Népi kerámia látványraktár. 

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

2014. március 5., június 11., szeptember 24., decemer 10. Múzeumi Hírek 2014/1-4.szám. A 

Thorma János Múzeum Baráti Körének Hírlevele. (Évente négyszer jelenik meg 200 

példányban, A/5 méretben, négy oldalon). Kiskunhalas kulturális út térkép megjelentetése 

(1000 db) 

 

V.3.e. Egyéb rendezvények, előadások:  
Január 22. KRK Szilády Áron Gimnáziumának Ki mit tud? helytörténeti vetélkedője 

Február 28. Kovács Zita: Berki Viola című album bemutatója a Magyar Nemzeti 

Galériában 

Március 10. Szakmai nap a Thorma János Múzeumban 

Március 13. Szakmai nap a Thorma János Múzeumban 

Március 21. Juhász Antal: A halasi puszták az 1870-es években című könyv bemutatója 

Április 12. Családi nap: Húsvétoló 

Április 25. Író-olvasótalálkozó Yi Mun-yol koreai íróval 

Május 25. Múzeumbaráti kirándulás: Kiskunhalas és környéke.  

Május 30. Régészet Napja. 
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Június 14. Múzeumbaráti kirándulás: Szabadka és környéke 

Június 21. TÁMOP záró rendezvény 

Június 21. Múzeumok Éjszakája 

Október 15. Büki Barbara – Kovács Zita: Bay-gyűjtemény című album bemutatója 

Október 17. Múzeumbaráti vacsora. 

November 8. Családi nap: Márton-nap 

November 14. Kiskunhalas kulturális út. Középiskolások helytörténeti vetélkedője 

December 17.  Gyarmati Andrea–Kocsisné Varga Zsuzsanna–Szakál Aurél: Múzeumi kincsek 

a Thorma János Múzeumban című album bemutatója 

 

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

tevékenységekről számol be.  

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

Egyéb honlapjaink: www.thormajanos.hu, www.kiskunhalas-kulturalis-ut.hu 

 

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

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

kártyanaptárt (1000 példány) 

 

VI. SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK 
 

VI.1. Nemzetközi kapcsolatok: - 

A Magyar Koreai Trsasággal közösen Yi Mun-yol koreai íróval író-olvasó találkozót 

szerveztünk. 

 

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

érdekvédelmi szervezetekben:  
Szakál Aurél: Halasi Múzeum Alapítvány titkár, Kiskunhalasi Értéktár Bizottság elnök, 

Pulszky Társaság választmányi tag, Szilády Áron Társság vezetőségi tag. 

 

VII. A KÖLTSÉGVETÉS ADATAI 
 

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

Főleg költségvetésen kívüli keretből történt a kiállítások, kiadványok finanszírozása. 

 

VIII. A BELSŐ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI 

A SZAKMAI ÉS A PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN 
 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal intézményünknél két témában végzett belső 

ellenőrzést: 1. A múzeumi gyűjteményi anyagnyilvántartás; 2. A pályázati elszámolási 

rendszer. Mindkét ellenőrzés eredménye: megfelelő. 

Múzeumunk kis létszámából következően gyűjteményi osztályokkal nem rendelkezünk. Az 

aktuális feladatok megbeszélése közösen vagy egyénenként történik. Az elvégzett munka 

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

 

IX. BIZTONSÁG; VAGYONVÉDELEM 
 

http://www.muzeum.halas.hu/
http://www.thormajanos.hu/
http://www.kiskunhalas-kulturalis-ut.hu/
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A múzeumnak jelenleg két kiállító, hivatali, műhely funkciókat ellátó épülete (Köztársaság u. 

2. Kossuth u. 21.) és egy raktárépülete van (Rekettyei Raktár). Mindegyiken elfogadható a 

mechanikai védelem. Mindegyik épületben létezik és működik az elektromos riasztórendszer.  

Havi váltásban történik az éjszakai mobiltelefonos ügyeletesi feladat ellátása. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. január 13. 

 

 

 

Szakál Aurél 

múzeumigazgató 

2.sz. melléklet  

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

THORMA JÁNOS MÚZEUMA 

 

 

 

MUNKATERV A 2015. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGHEZ 
 

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

 

 
1. Közönségkapcsolatok: 
a) Közművelődési rendezvények és rendezvények résztvevőinek száma:  
2015. évben 9 db közművelődési rendezvényt tervezünk, melyen várhatóan 670 fő vesz részt. 
Rendezvényeink a következők:  
1. Szalai József: Miért … szeretem a sárkányokat? című képzőművészeti kiállítás megnyitója 
2. Múzeumi kincsek című időszaki kiállítás zárórendezvénye 
3. Halasi és jánoshalmi szódásüvegek időszaki kiállítás megnyitója 
4. Élet a fronton. Első világháborús időszaki kiállítás megnyitója 
5. Bodor Miklós képzőművész időszaki kiállításának megnyitója 
6. Lótartás a Kiskunságon című időszaki kiállítás megnyitója 
7. Vajgel Pál: Kiskunhalas kulturális út festménykiállítás megnyitója 
8. Múzeumbaráti kirándulás Esztergomba 
9. Múzeumbaráti vacsora 
 
b)A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, a 
társadalmi együttélést és felzárkózást elősegítő programok és programok résztvevőinek száma: - 
 
c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és programok résztvevőinek száma: - 
 
d) Ismeretterjesztő előadások és résztvevők száma: 
2015. évben 7 db ismeretterjesztő előadást tervezünk, a résztvevők számát 400 főre becsüljük. 
1. A Jászkunság tudósai. Gyárfás István emlékezete című könyv bemutatója 
2. Diószegi Balázs festőművész munkásságáról készült filmek vetítése 
3. Bánkiné Molnár Aranka: A jászkunság története című előadása 
4. Nagy Czirok László: Lótartás a Kiskunságon című könyv bemutatója 
5. Halasi Múzeum 4. című tanulmánykötet bemutatója 
6. Hatházi Gábor: A középkori Halas című előadása 



103 

 

7. Thorma János könyv bemutatója 
 
e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és hasznosított példányok száma 
Tárgyévben 5 db ismeretterjesztő kiadványt tervezünk megjelentetni. 
1. Nagy Czirok László: Lótartás a Kiskunságban című könyv. Megjelenik 500 példányban, hasznosított 
példányok száma: 200 db. 
2. Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára című tanulmánykötet. 
Megjelenik 300 példányban, hasznosított példányok száma: 200 db. 
3. Sümegi György: Thorma-levelek 2. Megjelenik 300 példányban, hasznosított példányok száma: 150 
db 
4. Szűcs Károly: Diószegi Balázs monográfia. Megjelenik 1000 példányban, hasznosított példányok 
száma: 300 db. 
5. Kovács Zita: Berki Viola és Diószegi Balázs festőművészek kiállítása. Megjelenik 1000 példányban, 
hasznosított példányok száma: 50 db. 
 
f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma - 
 
2. Köznevelési hasznosítás 
a)A gyűjteményre és a kiállításra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások 
résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma 
1. TÁMOP pályázatból adódó fenntartási kötelezettség 175 fő 
2. TIOP pályázatból adódó fenntartási kötelezettség 250 fő 
3. TÁMOP (2.) pályázatból adódó fenntartási kötelezettség 100 fő 
4. Berki Viola és Diószegi Balázs állandó képzőművészeti kiállításhoz kapcsolódó foglalkozások 700 fő. 
5. Múzeumi kincsek című időszaki kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás 200 fő. 
6. Lótartás a Kiskunságban című időszaki kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás 100 fő 
 
A honlapunkon14 féle múzeumpedagógiai foglalkozás található, ezek a következők: 
Foglalkozások óvodásoknak: Múzeumi séta óvodásoknak 1., Múzeumi séta óvodásoknak 2., Népi 
bútor látványraktár, Népi kerámia látványraktár. 
Foglalkozások általános iskolásoknak: Ötvösműhely, Festőiskola, Ifjú régész, Népi bútor látványraktár, 
Népi kerámia látványraktár. 
Foglalkozások középiskolásoknak: Kincsek a homokban, Festőiskola, Ifjú régész, Népi bútor 
látványraktár, Népi kerámia látványraktár. 
 
b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és hasznosított példányok száma: 
Meglévő: 
Négyféle múzeumpedagógiai kiadványunk van: 

1. Régészeti füzet diákoknak. Példányszáma: 326 db, hasznosítani tervezett száma: 50 db. 

2. Múzeumi foglalkoztató füzet 1. Példányszáma: 421 db, hasznosítani tervezett száma: 50db. 

3. Múzeumi foglalkoztató füzet 2. Példányszáma: 906 db, hasznosítani tervezett száma: 50db. 

4. Ismerd meg a Thorma János Múzeumot! Múzeum-pedagógiai, módszertani foglalkoztató 

kezdő múzeumlátogatóknak. Példányszáma: 1000 db, hasznosítani tervezett száma: 100 db. 
 
2015-évi fejlesztés: 
1. Felfedező lap a Múzeumi kincsek című időszaki kiállításhoz. Megjelenik 1000 példányban, 
hasznosítani tervezett száma: 1000 db. 
2. Kocsisné Varga Zsuzsanna-Szabó Krisztina: Berki Viola és Diószegi Balázs állandó kiállításhoz 
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet. Megjelenik 1000 példányban, hasznosítani 
tervezett száma: 700 db. 
 
c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és programok résztvevőinek száma - 
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d)A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és programok résztvevőinek száma - 
 
e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma, 
az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött órák száma 
Négy középiskolával van együttműködési megállapodásunk: Bibó István Gimnázium; II. Rákóczi 
Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatika Szakközépiskola és Gimnázium; 
Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; Kiskunhalasi Református 
Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. 
Az iskolai közösségi szolgálat keretében várhatóan 25 diák 375 órát fog intézményünkben eltölteni. 

 

4. Hozzáférés 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és kutatási alkalmak száma: 

Kutatószolgálatot igény szerint látunk el. 2015. évre 20külső kutatót 25 alkalommal 

gondolunk a korábbi igények alapján. 

 

b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi 

könyvtárlátogatások száma: 

Könyvtárunkat igény szerint bocsátjuk rendelkezésükre a látogatóknak. 2015. évben 35 

alkalomra számítunk a tapasztalatok szerint. 

 

c) Honlap-látogatások száma: 

Honlapunkon nem található számláló. 

 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

 

 

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban) 

 

HAZAI KIÁLLÍTÁSOK: 

A tárgyévben hat állandó kiállítást tartunk nyitva: 

Thorma János Múzeum főépületben 

 -Kincsek a homokban (2007-ben nyílt.) 

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

 -Thorma János képei (1998-ban nyílt.) 

 -Kiskunsági népművészet (2011-ben nyílt.) 

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

Várható látogatószám: 6000 fő. 

Berki Galériában 

- Berki Viola és Diószegi Balázs festőművészek kiállítása (2014. október 3-án nyílt.) 

Várható látogatószám: 1000 fő. 

 

KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK: 

Nem tervezünk külföldön állandó kiállítást. 

 

2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban) 

HAZAI KIÁLLÍTÁSOK: 

A tárgyévben hét időszaki kiállítást tartunk nyitva, illetve rendezünk meg: 
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Thorma János Múzeum főépületében: 

-Thorma János Múzeum kincsei kiállítás. 2014. december 5.-2015. május 30. 

-Halasi és jánoshalmi szódásüvegek kiállítás. 2015. június 11.-szeptember 12. 

-Első világháború. Élet a frontokon fotókiállítás. 2015. június 25.-szeptember 12. 

-Lótartás a Kiskunságon kiállítás. 2015. szeptember 25.-2016. március 30. 

 

Várható látogatószám: 6000 fő. 

 

Berki Galériában: 

 -Szalai József: Miért… szeretem a sárkányokat? című rajzkiállítás. 2015. március 

27-június 26. 

 -Bodor Miklós kiállítás. 2015. július 3.-október 9. 

-Vajgel Pál: Kiskunhalas kulturális út festménykiállítás. 2015. október 16.-2016. 

február 28. 

 

Várható látogatószám: 1000 fő. 

 

KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK: 

Nem tervezünk külföldi kiállítást. 

 

3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban):- 

 

4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban):- 

 

5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban):- 

 

6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és 

látogatószáma:- 

 

7. Összes látogatószám (a hazai és külföldön megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban): 

Várható összes látogatószám a Thorma János Múzeumban és a Berki Galériában: 7000 fő. 

 

8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott 

tárgyak aránya a teljes műtárgyállományhoz képest: 

Kiállításban: 1189 db 

Látványraktárban: 1214 db 

Interneten: 1403 db 

Összesen: 3406 db, ez a teljes műtárgyállomány 3 %-a 

 

9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), 

példányszáma és a hasznosított példányok száma: 

Két kiállításunknak van három kiállítási katalógusa: 

1. Kincsek a homokban:3440 db, hasznosítani tervezett példány: 20 db. 

2. Thorma János Múzeum920 db, hasznosítani tervezett példány: 10 db. 

3. A Thorma János Múzeum kincsei458 db, hasznosítani tervezett példány:80 db. 
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2015. évben két kiállítási katalógus jelenik meg. 

1. A Berki Viola és Diószegi Balázs festőművészek című állandó kiállítás vezetője 

megjelenik1000 példányban. Hasznosított példányszáma 2015. évben: 50 db. 

2. Lótartás a Kiskunságon időszaki kiállításhoz kapcsolódó könyv 500 példányban lát 

napvilágot. Ebből bizonyára hasznosul az év folyamán 200 kötet. 

 

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma: 5 db a meglévő 

állandó kiállításhoz és 7 db a 2015. évi időszaki kiállításokhoz. 

 

 

 

 

 

 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

 

1. Gyarapítás 

2015. évben is fő célunk, hogy gyűjteményeinket folyamatosan gyarapítsuk. 

 

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m
2
) 

2015. évben régészeti szakfelügyeletet fogunk ellátni. Jelen állapot szerint tervásatás és 

megelőző feltárás nincs tervben. 

 

b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapí-

tási alkalmak száma: 

10 alkalommal tervezünk régészeti terepbejárást. Ezen kívül 10 alkalommal tervezzük 

néprajzi, történeti, művészeti tárgyak gyűjtését. 

 

c) A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága 

(összesen és a tárgyévben, darabszám szerint) 

2014. december 31-én a Régészeti gyűjtemény nagysága: 19212 db. 

Tárgyévben 50 db régészeti tárgy leltározását, 3000 db tárgy revízióját, digitalizálását 

tervezzük. 

 

d) A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a 

tárgyévben, darabszám szerint) 

2014. december 31-én a műtárgyállományunk nagysága: 

Eredeti, tudományos forrás értékű, illetve művészi alkotásnak számító fénykép: 1792 db 

Iparművészet: 176 db 

Képzőművészet: 6108 db 

Néprajz: 7587db 

Numizmatika: 7048 db 

Természettudomány: 9 db 

Történeti tárgy és dokumentum: 3848 db 

Adattári dokumentumgyűjtemény:23083 tétel 

Adattári fényképgyűjtemény: 24864 db 

Könyvtár: 12507 kötet 

Összesen: 87022 db 

Műtárgyállományunk összesen: 19212+87022=106.234 db 
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2015. évben tervezett műtárgy leltározás száma: 

Eredeti, tudományos forrás értékű, illetve művészi alkotásnak számító fénykép: 200 db 

Iparművészet: Gyűjteménygyarapítást nem várható. 

Képzőművészet: 6 db 

Néprajz: 2 db 

Numizmatika: 2 db 

Természettudomány: Gyűjteménygyarapítás nem várható. 

Történeti tárgy és dokumentum: 200 db 

Adattári dokumentumgyűjtemény: 50 tétel 

Adattári fényképgyűjtemény: 10 db 

Könyvtár: 75 kötet 

Összesen: 545 db 

 

2015-ben 5000 adattári tétel revízióját és 500 db néprajzi tárgy digitalizálását tervezzük. 

 

e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma: 

Körülbelül 50 db. 

 

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma: 

Kb. 350 db. 

 

g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma: 

Kb. 50 db 

 

h)Egyéb, az a)-g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma: 

0 db 

 

i) A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének 

aránya:100% 

 

2. Nyilvántartás 

2015. évben is fő célunk, hogy a leltározásban lényeges elmaradás ne legyen.  

 

a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma:  

Kb. 400 db 

 

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma 

Kb. 400 db 

 

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma 

2015-ben 3000 db régészet tárgy és 5000adattári tétel revízióját tervezzük. 

 

d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz 

képest:2015. évben 595 db lesz a feldolgozott állomány, ez a teljes műtárgyállomány 

0,5%-a. 

 

3. Hozzáférés 

2015. évben is fő célunk a számítógépes adatrögzítés eddigi eredményeinek növelése, illetve a 

digitalizálás folytatása. A Kiskunsági népművészet kiállítás 1200 tárgyának új raktári helyét a 

Néprajzi Gyűjtemény számítógépes nyilvántartásába beírni. 
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a) digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 

2014. december 31-én 3978 tárgy van digitalizálva. Ez a teljes műtárgyállomány3,7%-a. 

A tervezett digitalizált tárgyak száma: 3500 db. Ez a teljes műtárgyállomány 3,2 %-a. 

b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest (%):  

2014. december 31-én 75000 db műtárgy szerepel adatbázisunkban, ez a 

műtárgyállományunk70%-a. 

2015. évben 5000 db tárgy rögzítését tervezzük adatbázisunkban, ez a 

műtárgyállományunk 4%-a. 

 

c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma: 

Adatbázisunkat külső kutatók, ill. a múzeum dolgozói rendszeresen használják. Az 

adatbázis használóinak számát a korábbi évek tapasztalatai alapján 30 főnek gondoljuk, 50 

alkalommal. 

 

d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest (%): 

A www.muzeum.halas.hu honlapunkon 1403 darab múzeumi tárgy szerepel, ez a teljes 

műtárgyállomány 1,3 %-a.2015-ben a honlapot 200 múzeumi tárggyal tervezzük 

fejleszteni, ez a teljes műtárgyállomány 0,1 %.-a 

 

e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest (%):- 

 

 

IV. TUDOMÁNYOS KUTATÁS 

 

1. Kutatási témák száma 

A múzeum tudományos kutatást végző dolgozói és kutatási témáik száma: 

Gyarmat Andrea: 4 db 

Kocsisné Varga Zsuzsanna: 2 db 

Laki Rita: 1 db 

SzakálAurél:5 db 

 

2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és résztvevők 

száma:- 

 

3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma:- 

 

4. Konferencián tartott előadások száma:  

Kocsisné Varga Zsuzsanna várhatóan két előadást, Szakál Aurél két előadást fog tartani 

2015. évben. 

 

5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a 

nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és 

külső kiadványban egyaránt) 

Múzeumi kiadványként hét kötet fog megjelenni: 

1. Kocsisné Varga Zsuzsanna – Szabó Krisztina: Berki Viola és Diószegi Balázs állandó 

kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet. 

http://www.muzeum.halas.hu/
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Szakál Aurél szerkesztésében megjelenő kiadványok: 

2. Nagy Czirok László: Lótartás a Kiskunságon. Megjelenik 1000 példányban. 

3. Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140 évfordulójára.  

4. Sümegi György: Thorma levelek 2. 

5. Szűcs Károly: Diószegi Balázs monográfia. 

6. Kovács Zita: Berki Viola és Diószegi Balázs festőművészek kiállítása.  

7. Kocsisné Varga Zsuzsanna–Szabó Krisztina:Berki Viola és Diószegi Balázs állandó 

kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet.  

 

Külső kiadványként megjelenő kötetek: - 

 

6. A Múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a 

nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső 

kiadványban egyaránt) 

Múzeumi kiadványban a Múzeum dolgozóinak 11 db publikációja jelenik meg 2015-ben: 

Gyarmati Andrea: Kiskunhalas és környéke viseletei; Kiskunhalasi Iparos Dalkar 

története; Kiskunhalasi ipari szövetkezetek története. 

Kocsisné Varga Zsuzsanna: Kiskunhalas-Zöldhalom Árpád-kori temetője; Kiskunhalas 

Alsó-Öregszőlők avar temetője. 

Laki Rita: Kiskunhalas és környéke válogatott történeti bibliográfiája 

Szakál Aurél: Thorma János Múzeum története 2009-2014; Kiskunhalasi kitüntetettek, 

szobrok, emléktáblák 2009-2014; Kiskunhalasi szégyenkő; Halasi csipke érmek; 

Kiskunhalas néprajzáról. 

 

Külső kiadványban: - 

 

7. Kiállítási forgatókönyvek száma: 6 db 

 

8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a 

remittenda aránya (%) 

2015. évben az alábbi kiadványokat tervezzük megjelentetni: 

 

Halasi albumok sorozat: 

17. Szűcs Károly: Diószegi Balázs monográfia. Megjelenik 1000 példányban. Remittenda 

aránya: 70 %. 

 

Thorma János Múzeum Könyvei sorozat: 

39. Nagy Czirok László: Lótartás a Kiskunságon. Megjelenik 500 példányban. Remittenda 

aránya: 60 %. 

40. Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140 évfordulójára. 

Megjelenik300 példányban. Remittenda aránya: 33,3 %. 

41. Sümegi György: Thorma levelek 2. Megjelenik 300 példányban. Remittenda aránya: 

50 %. 

 

Thorma János Múzeum Füzetei sorozat: 

21. Kovács Zita: Berki Viola és Diószegi Balázs festőművészek kiállítása. 

Megjelenik1000 példányban. Remittenda aránya: 95 %. 
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22. Kocsisné Varga Zsuzsanna - Szabó Krisztina: Berki Viola és Diószegi Balázs állandó 

kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet. Megjelenik 1000 

példányban. Remittenda aránya: 30 %. 

 

V. MŰTÁRGYVÉDELEM 

 

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 

Az előzetes felmérések szerint kb. 3000, leginkább néprajzi műtárgy szorul konzerválásra. 

 

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 

Aktív állományvédelemre szorul 200 tárgy. 

Régészet: 20 db, történeti tárgy: 50 db, néprajz: 30 db, képzőművészet: 10 db, adattár: 50 db, 

könyvtár: 40 db. 

 

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: 

2015-ben mintegy 600 néprajzi tárgy kerül tisztításra, ebből kb. 150 tárgy konzerválása is 

szükséges. 

 

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 

Aktív, restaurálásra szoruló műtárgyak száma terveink szerint 41 db. Ezt a munkát külső 

restaurátorok segítségével tervezzük elvégeztetni. 

Könyvtár: 7 db, néprajz: 1 db, régészet: 33 db. 

 

5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes 

állomány aránya: 20,5% 

 

Kiskunhalas, 2014. január 20. 

 

Szakál Aurél 

igazgató 
 

 

57/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Martonosi Pál Városi Könyvtára 2014. évi beszámolóját, jelen előterjesztés 1. melléklete 

szerint. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Martonosi Pál Városi Könyvtára 2015. évi munkatervét, jelen előterjesztés 2. melléklete 

szerint. 

 

 

1.sz. melléklet 
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Martonosi Pál Városi Könyvtára 

1999-ben az ÉV KÖNYVTÁRA  

6400 Kiskunhalas ,  Szövetség tér  11.  

: Kiskunhalas  Szövetség tér 11. Pf.: 58. 6401 

e-mail: kkhalas@vkhalas.hu 

:
* 
77/421-851, olvasószolgálat: 77/427-781  

Igazgató /fax: 77/423-832 

honlap: www.vkhalas.hu  

Beszámoló  

a Martonosi Pál Városi Könyvtár  

2014. évi munkájáról 

 

1. Az intézmény működését meghatározó jogszabályok, irányelvek 

A nyilvános (közművelődési) könyvtár célja és feladata a település lakóinak, ill. a 

vonzáskörzetében élők könyvtári ellátása, a helybeni olvasás és kölcsönzés biztosítása, az 

információhoz való leggyorsabb és legteljesebb hozzájutás lehetőségének megteremtése.  

Az intézményben folyó munkát, a célkitűzéseket, a feladatokat, s a feladatellátáshoz rendelt 

anyagi, tárgyi és személyi feltételeket a törvényi és szakmai előírások, a helyi rendeletek és a 

települési közművelődési koncepció, valamint az éves munkatervek szabályozzák.  

A hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad és korlátlan 

hozzáférés biztosításával a könyvtári rendszer ad lehetőséget az információk aktív 

felhasználására, az oktatás különböző szintjeiben részt vevők segítésére, az egész életen át 

tartó tanulás támogatására, a kulturális, a művészeti terület megismerésére és az abban való 

mailto:kkhalas@kjmk.hu
http://www.vkhalas.hu/
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részvételre, a szabadidő hasznos eltöltésének segítésére, az írni-olvasni tudás fejlesztésének 

segítésére, amelyek az előbbi tevékenységek aktív használatához elengedhetetlenek.  

Munkánk alapja az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről, és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.  

E törvény a hazai könyvtárügy átalakítását és korszerűsítését szolgálta (szolgálja), általános és 

konkrét feladatokat jelölt meg a települési (városi) könyvtárak és fenntartóik számára.  

A kulturális törvényt követő jogszabályok részletekbe menően szabályozták, hogy mely 

intézmények tartozhatnak a nyilvános könyvtárak körébe (64/1999. Korm. rendelet), a 

könyvtárak finanszírozási kérdéseit, pl. érdekeltségnövelő állományfejlesztési támogatás 

kidolgozásával (13/2002. NKÖM rendelet), a könyvtárosok kötelező, hétévenkénti 

továbbképzését (1/2000. NKÖM rendelet), a könyvtárhasználókat megillető egyes 

kedvezményeket (6/2001. Korm. rendelet).  

A kulturális törvény az alapja a hazai könyvtárügy stratégiai terveinek is, de az országban 

működő, a könyvtári hálózathoz tartozó nyilvános könyvtárak működtetéséhez, fejlesztéséhez 

is iránymutatást ad.  

A kulturális minisztérium által kidolgozott 5 éves stratégiai tervek a könyvtárügy feladatait, 

prioritásait jelölik meg, felvázolva az elérendő jövőképet, küldetésnyilatkozatban részletezve 

az „elérési útvonalat” is.  

A második stratégiai terv a következő prioritásokat fogalmazta meg:  

Az EU-csatlakozásból adódó könyvtári követelmények teljesítése: a hazai könyvtári 

ellátás, a könyvtárak, minden tekintetben - feltételeiket és szolgáltatásaikat tekintve - 

egyenrangúak az Európai Unió könyvtáraival.  

Az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés javítása.  

A regionális és kistelepülési könyvtári ellátás megoldásainak kidolgozása.  

Az aktuális stratégiával összhangban készítettük el a könyvtárunk elérendő céljait. 

Az intézmény saját maga által előírt legfontosabb irányelve, mely meghatározza az intézmény 

ars poeticáját: a „Küldetésnyilatkozat”. 

Közzététele kötelező, intézményünk honlapján is olvasható. 

Könyvtárunk küldetésnyilatkozata alapján legfontosabb céljaink:  

(11) Kiskunhalason és kistérségében minden ember számára közvetlenül vagy más 

könyvtárakkal együttműködve szellemi otthont nyújtani az élethosszig tartó tanuláshoz. 

(12) Biztosítani a hozzáférést minden olyan információhoz, alkotáshoz, amely tudást, szellemi 

élményt nyújt. 

(13) Megőrizni a település és kistérsége értékeit, hagyományait. 
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(14) Törekedni a könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő szolgáltatások 

biztosítására. 

(15) Szolgáltatásaink mindenki számára hozzáférhetők legyenek. 

A könyvtári tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, a jogszabályok és 

szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik. 2006 januárjában született meg a 

Könyvtárosok etikai kódexe, amely rögzíti a könyvtárosi pálya alapértékeit:  

(16) a könyvtári gyűjtemények gondozásának felelősségét,  

(17) a könyvtárhasználók iránti elkötelezettség, a szolgálat fogalmát,  

(18) a hiteles információk közvetítésének fontosságát,  

(19) a könyvtár, mint szakmai közösség és munkahely iránti elkötelezettséget,  

(20) a szolgálandó közösség elvárásait,  

(21) a társadalmi kapcsolatok fontosságát.  

2. Szervezeti felépítés 

A könyvtárosok létszáma 2014-ben: 1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes 8 fő 8 órás felsőfokú 

végzettségű könyvtáros, 1 fő felsőfokú végzettségű informatikus. Technikai személyzet: 1 fő 

takarító.  

A magas szintű szakmai szolgáltatást szakképzett kollégák segítségével végezzük. 

Valamennyi szakmai munkatársunk rendelkezik felsőfokú könyvtáros vagy informatikus 

végzettséggel. A munkatársak képzésének módja a szervezett képzés, a szakmai 

konferenciákon való részvétel és a helyben megvalósuló képzések.  

 

2.1. Önkéntes program 

Új erőforrásokat jelent a közintézmények, így a könyvtárak számára is az iskolai közszolgálat 

adta lehetőségek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltaknak 

megfelelően intézményünk az iskolával kötött megállapodás alapján közreműködhet a diákok 

közszolgálati munkájának lebonyolításában. A 2013 decemberében kötött megállapodás 

alapján tavaly a Bibó István Gimnázium diákjait fogadtuk. Kiskunhalason élő, de más 

településen tanuló diákok kérésére együttműködési szerződést kötöttünk a szegedi Radnóti 

Miklós Gimnáziummal és a bajai Frankel Leó Gimnáziummal is. 

A könyvtár feladatának tekinti, hogy a diákok számára tartalmas és hasznos tevékenységet 

biztosítson az önkéntes munka során. A következő tevékenységek közül választhattak a 

közszolgálatra jelentkezők:  

(5) aktív részvétel a könyvtár rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában, 
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(6) könyvtári rend megtartásában való segítség. 

3. Gyűjteményszervezés 

3.1. Állománygyarapítás 

2014-ben az egyedi nyilvántartásba vett könyvtári gyűjtemény 4.061.087 Ft értékben 

gyarapodott vásárlás és ajándék révén. A könyvtár tavalyi gyarapodása tartalmazza a Márai 

program és az NKA könyvtámogatási akciója által kapott könyveket is. 

Az éves gyarapodás téma szerinti megoszlása a könyvtár gyűjtési szempontjainak megfelelő. 

Mint általános gyűjtőkörű könyvtár. A szépirodalmi művek válogatva, ám teljességre törekvő 

módon, nagyobb volumenben jelentek meg a beszerzésben, míg a szakirodalmi 

dokumentumok több szempontú válogatás után kerültek megvételre. 

A nyilvános könyvtári tevékenység keretében a könyvtár a gyűjteményét a Gyűjtőköri 

szabályzatban megfogalmazott elveknek megfelelően alakítja. Kiemelt gyarapítási feladata a 

mindenkori Kiskunhalas területére vonatkozó helyismereti információk és dokumentumok 

felkutatása és gyűjtése. 

Az állománygyarapításra fordítható költségvetési tételek nyilvántartását naprakészen vé-

gezzük. 

A folyóiratok előfizetése az olvasóközönség igényeinek összehangolásával történik.  

A könyvtár állománya 2014. december 31-én 

Könyv és bekötött folyóirat 114.086 kötet 

Kartográfiai dokumentum 443 darab 

Hangdokumentum 3 159 darab 

Egyéb dokumentum 1 680 darab 

Nyomtatott folyóirat 115 féle 

 

A könyvtár által 2014-ben beszerzett dokumentumok 

Könyv  2040 kötet 

Kartográfiai dokumentum 0 darab 
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Hangdokumentum 10 darab 

Egyéb dokumentum 6 darab 

Nyomtatott folyóirat 115 féle 

 

 

 

 

3.2. Feldolgozás, adatbázis-karbantartás 

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

történik az adatbázisban. A tételeket folyamatos tárgyszavazással tesszük visszakereshetővé. 

A TextLib integrált könyvtári rendszer szerzeményezés moduljának segítségével a számlák 

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

zajlik, mellette papíralapú csoportos nyilvántartást is készítünk. 

Az analitikus feltárást folyamatosan végezzük, amely helyismereti dokumentumok és a 

gyakran keresett témák irodalmának hozzáférhetőségét segíti elő.  

2014-ben elkészült a Textlib rendszer időszaki modulja, melynek segítségével a periodikákat 

is számítógépen tudtuk rögzíteni. Ez a fejlesztés egyszerűbbé és nyomon követhetőbbé tette a 

folyóiratok és napilapok érkeztetését és kölcsönzését. 

3.3. Fölöspéldányok kezelése 

A könyvtár raktárai nem rendelkeznek több befogadóképességgel, ezért folyamatosan szükség 

van a kevésbé használt dokumentumok leválogatására, szükség esetén kivonására. 

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

mentumok raktárban való elhelyezése elsősorban a szabadpolcos kölcsönzői térben az új 

könyvek számára szükséges hely felszabadítása érdekében történik.  
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3.4.Állományapasztás 

A könyvtári állomány folyamatos felülvizsgálatával kivonjuk az állományból az elavult és 

feleslegessé vált példányokat.  

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

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

mányapasztást.  

A törlésről szóló döntés előtt megvizsgáltuk a kölcsönzési mutatókat és pótlási lehetőségeket. 

Az olvasók által felajánlott jó állapotú ajándék köteteket felhasználtuk az elhasználódottak 

helyettesítésére. Folyamatosan végeztük a törlésre kerülő dokumentumok leválogatását és a 

törlési adminisztrációt. Kivonás után hasznosításuk történhet törlés utáni ajándékozással, 

árusítással. 

4. Könyvtári szolgáltatások 

Ingyenes szolgáltatásaink: 

e) könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások csoportoknak – előzetes 

egyeztetéssel 

f) rendezvények  

g) folyóirat olvasás 

Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások 

h) könyvkölcsönzés 

i) könyvtárközi kölcsönzés: beiratkozott olvasóink az ország összes könyvtárának 

anyagához hozzáférhetnek 

j) internet használat: beiratkozott olvasóinknak vagy napijeggyel 

k) WiFi: jelszó megadása nélküli ingyenes hozzáférés az internethez az épületben és 

közvetlen környékén 

l) Könyvajánló: e-mail címmel rendelkező olvasóink hírlevélben értesülnek friss 

beszerzéseinkről 

m) Hírlevél: elektronikus értesítő aktuális híreinkről, programjainkról 

n) Europe Direct: amit az EU-ról tudni kell – magyar nyelvű irodalom 

o) eMagyarország-pont – segítség az e-közigazgatási ügyek intézésében 

p) Kívánságdoboz: beszerzéskor figyelembe vesszük olvasóink kéréseit 

q) Civil közösségek találkozóhelye 

r) NAVA-pont – hozzáférést biztosítunk az elektronikus médiában keletkezett kulturális 

értékekhez 
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s) Könyvtári szervezésű előadások, közönségtalálkozók 

Térítéses szolgáltatások 

t) Terembérlés 

u) Helytörténeti könyvek árusítása 

v) Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás  

w) Akkreditált internet tanfolyam 

x) internetes előjegyzés,  

A beiratkozás 16 év alatt és 70 éves kor felett ingyenes. Fogyatékossági és diákigazolvánnyal 

rendelkezők, pedagógusok, közművelődésben dolgozók és gyeden és gyesen lévők számára a 

tagsági díj 50 %-os kedvezményt biztosítunk. A könyvtár szolgáltatásait beiratkozott 

olvasóink mellett napijegyet váltó látogatók is igénybe vehetik.  

4.1. Olvasó- és tájékoztató szolgáltatások 

Az olvasó- és tájékoztató szolgálat tevékenységében valamennyi szakalkalmazott részt vesz. 

A használói szokásrendszer átalakulása miatt a hagyományos szolgáltatások biztosítása 

mellett az internetes szolgáltatásokat bővítettük. A pályázati forrásból beszerzett szerver és 

szoftverek megteremtették a lehetőséget arra, hogy olvasóink élhessenek például a weben 

történő könyvkéréssel, a web-alapú előjegyzéssel, hosszabbítással. 

Folytattuk könyvtári tevékenységünk spektrumának bővítését könyvtárhasználóink 

igényeinek kielégítése érdekében. A bevezetett új szolgáltatásoknak köszönhetően 2014-ben 

is nőtt könyvtárunkban a távhasználatok száma.  

 

Feladatunk volt a TÁMOP és TIOP pályázatokban vállalt tevékenységek (foglalkozások, 

rendezvények, tanfolyamok) szervezése és lebonyolítása, valamint a korábban kialakított 

szolgáltatások működtetése és a fenntartási kötelezettségeknek megfelelően. 

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

Tanórai és szorgalmi időszakban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokat 

biztosítás. Több olyan könyvtári órát, tartottunk, mellyel a gyermekek még jobban 

megismerhették szülőföldünk történetét, hagyományait, természeti értékeit. 

Intézményi honlapunkat folyamatosan karbantartottuk és gondoskodtunk a portál 

tartalmakkal való ellátásáról és frissítéséről. 

Digitális írás-olvasás megismertetése, oktatása. Internet-használati tanfolyamok 

szervezése és lebonyolítása kezdő és haladó szinten is.  

Ismeretterjesztő előadások, író-olvasó találkozók rendezése, a korábban már kialakult 

közönségkör igényeit maximálisan figyelembe véve. 
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Az olvasmányos irodalom iránt érdeklődők számmának, növekedése miatt a beszerzéskor ezt 

az igény is figyelembe vettük.  

Megrendelésre csak azok a periodikák kerültek, amelyek iránt komoly érdeklődést 

tapasztaltunk. Naponta érkeztetjük a folyóiratokat, naprakész információt biztosítva ezzel az 

olvasók számára is. 

Rendszeresen készítettünk könyvtárunk friss és aktuális beszerzéseiből ajánlókat, a 

szépirodalom mellett szakirodalmi dokumentumokra is felhívtuk olvasóink figyelmét. A 

képes recenziókat a honlapon tettük elérhetővé. 

Havi rendszerességgel szerkesztettünk hírleveleket könyvtárunk, illetve a partner könyvtárak 

rendezvényeiről, szolgáltatásairól.  

2014-től kezdve az olvasókat e-mailben értesítjük a könyvek kölcsönzési idejének lejártától 

még a határidő előtt. Szintén a tavalyi évtől interneten elérhetőek a következő modulok: 

kölcsönzési idő meghosszabbítása, előjegyzés, foglalás. 

Új szolgáltatásként bevezettük az online katalógusban kereséshez a chat funkciót, mellyel a 

felhasználó azonnali segítséget kérhet a könyvtárostól. 

4.2. Könyvtárközi kölcsönzés 

Folyamatosan teljesítettük más könyvtárak kéréseit saját állományunkból, illetve 

továbbítottuk saját olvasóink igényeit. Tovább bővítettük az eddig fénymásolatban, postai 

úton teljesített könyvtárközi kérések elektronikus formában történő továbbításának 

lehetőségeit. Ezek a megoldások költséghatékonyabbak és gyorsabbak is.  

2014-ben a kapott és a küldött teljesített kérések száma 395 db volt. 

4.3. Gyermekkönyvtári szolgáltatások 

A gyerekkönyvtáros az alapszolgáltatások: kölcsönzés, tájékoztatás, az olvasóterem és a 

folyóirat-olvasó használatának biztosítása mellett sajátos olvasás- és könyvtárpedagógiai 

munkát végez az egyéni, a kiscsoportos és a csoportos foglalkozások során. 

A gyermekkönyvtár küldetése az olvasóvá nevelés. Az olvasás megszerettetéséhez a 

könyveken keresztül vezet az út. A rendszeres könyvtárlátogatás elősegíti az olvasás 

igényének a kialakítását. 

Az igényeknek megfelelően vagy tematikus foglalkozást tartunk a pedagógus által választott 

témában, vagy a biztos könyvtárhasználatot segítő foglalkozásokat. 

Éves szinten kiemelendő a csoportos foglalkozások megtartása a könyvtárban. Ezt a 

szolgáltatásunkat az óvodástól a középiskolás korúakig is igénybe veszik a pedagógusok. 
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Az óvodai és iskolai intézményekkel szoros együttműködésben dolgozunk. Nagy igény 

mutatkozott és nagy sikerű volt, hogy a könyvtárosok kihelyezett látogatással foglalkozást 

tartottak az óvodai intézményekben. 

Az éves ünnepkörhöz kapcsolódóan: (farsang, húsvét, ősz köszöntés, advent) a már nagy 

hagyományokkal rendelkező kézműves játszóházzal vártuk az érdeklődőket. 

A cél a hagyományok felelevenítése, megismerése, ápolása könyves környezetben. Sok 

játékkal, mesével és a manuális kézműves technikák megismertetése. 

A város napi rendezvényen is képviseltette magát a könyvtár, játszóházi foglalkozással. 

Havi rendszerességgel várjuk a meseolvasás iránt érdeklődőket a gyermekrészlegen, 

Mesepárna elnevezésű programunkkal. 

A nagy sikerű nyári tábor is megrendezésre került. Az érdeklődőket egy héten keresztül 

napközis rendszerben naponta változó tematikával vártuk. Pontos napirenddel, az olvasás 

megszerettetését és a könyvtár megismerését tartottuk célnak: sok kirándulással, külsős 

helyszínekkel, helyi értékeink megismerésével változatosan felépítve a napokat. 

„Elek apó mesekertje” címmel ünnepeltük a népmese napját. A könyvtárosok ellátogattak az 

óvodai intézményekbe és mesével köszöntötték ezt a napot. A könyvtárban pedig 

bábelőadással vártuk a gyerekeket. 

Decemberben, városi és kistérségi szintű mesemondó verseny várta a népmese rajongóit. A 

verseny szervezése és lebonyolítása sikerrel zajlott. A győztes a megyei versenyen is részt 

vesz. 

Mikulásváró családi napot szerveztünk, melyre hatalmas volt az érdeklődés. A könyvtár 

tereiben mesével, kézműves foglalkozással, Mikulással történt találkozóval, arcfestéssel tettük 

feledhetetlen élménnyé ezt a napot kis olvasóinknak. 

Az igényeknek megfelelően továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a hozzánk látogató 

pedagógusok szakmai kéréseinek teljesítésére, valamint segítséget nyújtottunk a 

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

stb.) felhasználóknak.  

Az olvasói igényeknek megfelelő állomány kialakítása érdekében az új könyvek, folyóiratok 

és nem hagyományos dokumentumok beszerzésekor mindig figyelembe vettük a 

gyermekkönyvtáros javaslatát. A gyermekkönyvtárban az új könyvek folyamatos beszerzése 

nagyon fontos, hiszen elsősorban ezzel tudunk új olvasót „nyerni" és a régieket megtartani.  

Az elmúlt évben könyvtárunk látogatóinak száma 29.457 fő volt - gyermektől a nyugdíjas 

korosztályig - akik 80.617 kötet könyvet olvastak el. 

4.4. Felnőttképzés 
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2014-ben folytatódott az internet-használati tanfolyam szervezése. Az elmúlt évben 3 

tanfolyamot tartottunk. Az eddig lezajlott kurzusokon széles rétegek számára sikerült új és 

hasznos ismereteket közvetítenünk a számítógépről, a hálózati alkalmazásokról és az internet 

lehetőségeiről. Az elsődleges célcsoportunk az idősek voltak. Célunk, hogy a nyugdíjasok 

aktív idősödését segítsük. 

4.5. eMagyarország pont 

E-tanácsadónk és IT mentoraink feladata, hogy az e-közigazgatás megismerését, használatát 

elősegítse. 2014-ben intézményünk munkatársai segítséget nyújtottak az Erzsébet programban 

pályázóknak. 

4.6. Helyismereti gyűjtemény 

A helyismereti különgyűjtemény építése, a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok beszerzése 

2014-ben is folyamatos volt. Segít az állományalakításban, hogy a helyi kiadványok egy 

részét az alkotótól térítés nélkül megkapjuk. Év közben folyamatos volt a periodikumok 

feltárása. 

Helyismereti anyagunkat gyarapítottuk a testületi ülések jegyzőkönyveivel, archiváltuk az 

önkormányzati rendeleteket, melyeket a lakosság rendelkezésére tudtuk bocsátani. 

Digitális helyismereti adatbázisunkat - Kiskunhalasi Elektronikus könyvtár - 2013-ban hoztuk 

létre, mely Kiskunhalas és környékének digitalizált dokumentumait, pl. helyi újságok 

tartalmazza. 2014-ben folytattuk a helyismereti adatbázis építését, az újságok digitalizálása 

után a többi dokumentumféleségre került sor pl. mikrofilmek, plakátok. 

4.7.Informatika feladatok 

A könyvtárban folyó feldolgozó munka, a kölcsönzés és tájékoztatás illetve az 

információszolgáltatás folyamatai számítógépes rendszeren keresztül zajlanak. 

A zavartalan munkavégzés és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében 2014-ben is 

kiemelt figyelmet szenteltünk az informatikai rendszerünk hibátlan működésére. A 

számítógépes hálózatot folyamatosan karbantartottuk, biztosítottuk az alapfeladatok 

ellátásához szükséges szoftverek működését. Végeztük a szükséges mentéseket, 

archiválásokat, statisztikák készítését, az esetleges hibák elhárítását. 

Az InfoKer Számítástechnika-alkalmazási Szövetkezet (az integrált rendszer fejlesztőjével) 

fejlesztéseit nyomon követve szereztük be az olvasók még jobb kiszolgálását lehetővé tévő 

könyvtári modult.  

A könyvtári hálózatot ért támadások szükségessé tették a biztonsági protokoll 

megszigorítását.  

4.8.Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások 
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Könyvtárunk jelenleg a Textlib integrált könyvtári adatbázist használja, melynek kistérségi 

rendszer modulja lehetővé tette az alsóbb szintű könyvtárak bekapcsolását a rendszerbe. 

Ezáltal megvalósult egy olyan közös, az összes intézmény adatait tartalmazó adatbázis, mely 

egy lekérdező felülettel rendelkezik, ezáltal magasabb szintű kiszolgálást tesz lehetővé. 

2014-ben az állományalakítási, feldolgozási problémák megoldásában, állomány-

ellenőrzésben nyújtottunk segítséget.  

5. Programok, előadások 

2014-ben is kapcsolódtunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az éves kiemelt 

akciókhoz, évfordulókhoz. (Internet-Fiesta, az őszi Összefogás a könyvtárakért rendezvényei, 

Magyar tudomány ünnepe). Igyekeztünk a lehetőségekhez mérten a különböző korosztályok 

és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes, irodalmi és ismeretterjesztő 

és képzőművészeti rendezvényeket kínálni. Az évente visszatérő programjaink, 

rendezvényeink beépültek a város kulturális életébe. Rendezvényeink célcsoportja 

Kiskunhalas város lakossága, kiemelten a gyermekek különböző korú csoportjai. Vendégünk 

volt: Lyra együttes, Grecsó Krisztián, Márton József. 

Több éves együttműködés keretében a helyi NAV kirendeltség munkatársai májusban két 

napon át kihelyezett ügyfélszolgálat keretében nyújtottak szakmai segítséget az 

érdeklődőknek. 

Könyvtárunk olvasóterme városunk egyik kiállítóhelye. 2014-ben Faddi Anikó grafikus 

műveit és Törteliné Fodor Mária kézimunkáit mutattuk be. Helyet adtunk ASTELLAS 

gyermekrajz vándorkiállításának is. 2014-ben összesen 83 rendezvényt tartottunk, melyen 

3263 fő vett részt. 

6. Kapcsolatok, PR tevékenység 

Programjainkról, új szolgáltatásainkról szóló hírek rendszeresen megjelentek a sajtóban, a 

rádióban és a televízióban. A könyvtár rendezvényeiről, eredményeiről folyamatos 

tájékoztatást nyújtottunk a helyi média munkatársainak.  

Együttműködés keretében a helyi rádió műsorát meseolvasással és könyvajánlókkal 

színesítettük. 

Intézményünk folyamatosan jelen volt a különböző közösségi oldalakon így az olvasókat 

ezeken az új információs csatornákon is tájékoztatni tudtuk aktualitásainkról.  

Intézményünk helyet adott civil szervezetek, egyesületek rendezvényeinek ( pl. Pásztortűz 

egyesület, Petőfi Irodalmi kör). 

7. Infrastrukturális fejlesztések 
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A munkatársak és az olvasók által használt elavult vagy meghibásodott technikai 

berendezéseinkből néhányat az érdekeltségnövelő támogatás segítségével megjavíttattunk, 

illetve 2 monitort vásároltunk. Az adatbázisok működését biztosító központi szerver 

elhasználódott alkatrészét kicseréltük.  Növekvő könyvállományunk elhelyezése miatt új 

polcokat szereztünk be. 

8. Gazdálkodás 

A gazdálkodás a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetével együtt történik. A 

pontos ügyrendet együttműködési megállapodásban szabályozza. 

Az intézmény a 2014. évi költségvetési előirányzatokat szem előtt tartva gazdálkodott a 

dologi és személyi előirányzattal. A szolgáltatási szerződéseket felülvizsgálva új partnereket 

kerestünk, ezzel is hozzájárulva a költséghatékonysághoz. 

Az intézmény az elmúlt évben is megőrizte működőképességét és több sikeres programot 

bonyolított le. A rendezvényeink sikereinek záloga a magas színvonal mellett a kiváló 

kapcsolat a társintézményekkel, civil szervezetekkel. 

 

Kiskunhalas, 2014. január 25. 

 

 Erhardt Györgyi 

 Könyvtárigazgató 

2. sz. melléklet 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár  

2015. évi munkaterve 

 

1. Az intézmény működését meghatározó jogszabályok, irányelvek 
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Nyilvános könyvtárként alapfeladatainkat az 1997. évi CXL. törvény 66.§-a határozza 

meg. Intézményünk éves munkatervének elkészítésekor a hangsúly ezen alapfeladatok 

legmagasabb szintű ellátására helyezi. 

A könyvtári ellátásban azoknak a prioritásoknak kell érvényesülniük, amelyek a 

könyvtárhasználókat és a szolgáltatásokat előtérbe helyezik.  

A működtetés költségvetési, személyi és tárgyi feltételeit és kereteit az önkormányzat 

képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepció, illetve az adott évre vonatkozó 

költségvetési rendelete szabályozza. 

A könyvtárügy stratégiai terve szakmai irányelvként szolgál számunkra is, a financiális, 

személyi és pályázati feltételeket és lehetőségeket figyelembe véve  a feladatok 

teljesítésekor. 

A könyvtár közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten 

biztosítja a hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz, a használó központúság 

szellemében a könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül biztosítja a 

hozzáférést az információkhoz és az adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások 

jelentős részéhez, új módszerekkel és programokkal járul hozzá az olvasáskultúra 

fejlesztéséhez.  

Közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segíti az életminőség 

javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését, a 

könyvtárhasználatot népszerűsíti, kiemelt figyelmet fordít az új könyvtárhasználók 

támogatására. 

A könyvtárnak – mint alapintézménynek – az a küldetése a tudásalapú társadalomban, 

hogy a működését, a szolgáltatását, és a fejlesztését valós igényekhez alakítsa, a 

társadalomban elfoglalt helyét megerősítse, valamint a szakmapolitikai feladatait 

megvalósítsa. Ennek érdekében: 

jlesztési irányok helyességét, és a szükséges korrekciókra 

megoldásokat dolgoz ki; 

és körülményeit; 

nálói igényeknek 

megfelelő szolgáltatási struktúrát alakít ki; 

 

az irodalmi és művészeti alkotások és alkotók megismerését; 

megismerését; 

körére; 

hoz szükséges közhasznú ismeretek 

megszerzését; 

 

etnikai kisebbségekhez tartozók esélyegyenlőségének megvalósítását; 

társadalmi szervezetek közötti jó kapcsolatok fejlesztésével erősíti;  

támogatására korszerű eszközöket és módszereket alkalmaz;  

 

  

Elérendő célok 2015-ben: 
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Célunk egy olyan dinamikusan fejlődő intézmény működtetése, mely képes a XXI. századi 

olvasói-használói igények kielégítésére, minőségi és hatékony szolgáltatási rendszerével 

elébe megy a változásoknak, rugalmasan képes feladatait ellátni. Fontos cél, hogy 

szolgáltatásainkkal minél több embert szólítsunk meg, s szolgáltatásainkat minél több 

ember vegye igénybe.  

2. Szervezeti felépítés 

A könyvtár működésének fontos feltétele a kellő számú munkatárs alkalmazása. A 

megfelelő környezethez nélkülözhetetlen a jól képzett, informatikus-könyvtárosi 

ismeretekkel, készségekkel rendelkező, állandóan rendelkezésre álló szakembergárda, 

amely segít eligazodni az információk tömkelegében, megtanítja a számítástechnikai 

eszközök használatát, tájékoztatást ad helyben vagy on-line. A könyvtárosok (információs 

szakemberek) fő feladata az információ szerzése, rendszerezése, feltárása és archiválása. A 

könyvtári munkatársak folyamatos képzése, az új technikai eszközök, website-ok, 

keresőprogramok megismerésére. A tervszerű személyzeti munka, a humán erőforrásokkal 

való ésszerű gazdálkodás megköveteli, hogy a könyvtár céltudatosan fejlessze munkatársi 

gárdáját, elősegítse képzésüket, továbbképzésüket. Cél: a könyvtári személyzet és a 

könyvtár használói közötti aktív párbeszéd, kommunikáció biztosítása, az erőforrások 

hatékony elosztásának és felhasználásának segítése. A jó munkahelyi légkör, a motivált 

kollektíva, az anyagi és erkölcsi megbecsülés a minőségi teljesítmény záloga. Az innovatív 

képességek felhasználása, az egyénre szabott feladatok közös megtalálása erősít i a 

munkatársak kötődését a könyvtárhoz és az intézményhez. Ebben az évben is kiemelten 

fontosnak tartom, hogy továbbra is támogassuk munkatársaink részvételét konferenciákon, 

továbbképzéseken, országos könyvtári rendezvényeken. 

A könyvtárosok létszáma a 1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes 8 fő 8 órás felsőfokú 

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

végzettségű könyvtáros 2015 novemberében tér vissza a GYED-ről. Technikai személyzet: 

1 fő takarító (1 sz. melléklet) 

 

2.1.Önkéntes program 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltaknak megfelelően 

intézményünk közreműködhet a diákok közszolgálati munkájának lebonyolításában. A 

tavalyi évben 3 iskolából fogadtunk tanulókat. 2015-ben további megállapodásokat 

szeretnénk kötni helyi oktatási intézményekkel. A diákok számára hasznos és érdekes 

elfoglaltságokat nyújtunk és megismerhetik könyvtárban folyó munkafolyamatokat. 

Keressük a további lehetőségeket, amelyekkel színesíthetjük munkájukat, pl. könyvajánlók 

készítése. 

3. Gyűjteményszervezés 

3.1. Állománygyarapítás 
A gyarapítás során igazodunk a beszerzési keretet érintő intézkedésekhez. A gyarapítási 

ősszeg felhasználását év közben az igényeknek megfelelően módosítjuk. A használat 

nyomon követése érdekében állomány- és forgalomelemzést végzünk, a keretfelosztást az 

olvasói igényekhez igazítjuk, a gyűjteményi igények figyelembe vételével.  

Ebben az évben is számíthatunk az NKA könyvtámogatási akciójára.  

A nyilvános könyvtári tevékenység keretében a könyvtár a gyűjteményét a Gyűjtőköri 

szabályzatban megfogalmazott elveknek megfelelően alakítja. Kiemelt gyarapítási feladata a 

mindenkori Kiskunhalas területére vonatkozó helyismereti információk és dokumentumok 
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felkutatása és gyűjtése. 

Az intézmény dokumentumállományát hagyományosan, csoportos leltárkönyvben és a 

Textlib adatbázis segítségével elektronikus formában, tételesen is nyilvántartjuk. 

Elektronikus egyedi leltárkönyv 2000-ben készült először, azóta kerülnek évenként 

lekérdezésre és elérhetőek. 

A folyóiratok előfizetése ebben az évben is az olvasóközönség igényeinek 

összehangolásával történik.  

3.2. Feldolgozás, adatbázis-karbantartás 
A dokumentumok állományba vétele, az egyedi és csoportos leltárkönyvek vezetése, a 

számlák rögzítése számítógépen zajlik, mellette papíralapú csoportos nyilvántartást is 

készítünk. 

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

történik az adatbázisban. A tételeket folyamatos tárgyszavazással igyekszünk 

visszakereshetővé tenni. 

Folytatjuk az analitikus feltárást, amely a helyismereti dokumentumok és a gyakran kere-

sett témák irodalmának hozzáférhetőségét segíti. 

3.3. Fölös példányok kezelése 
A könyvtár raktárai beteltek, ezért folyamatosan szükség van a kevésbé használt 

dokumentumok leválogatására, szükség esetén kivonására. 

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

dokumentumok raktárban való elhelyezése elsősorban a szabadpolcos kölcsönzői térben az 

új könyvek számára szükséges hely felszabadítása érdekében történik.  

3.4. Állomány-apasztás 
A dokumentumok fizikai vagy tartalmi elavulása, az olvasói szokások megváltozása követ -

keztében fölöslegessé váló dokumentumok nagy száma teszi szükségessé a tervszerű 

állományapasztást. Gondos mérlegeléssel kell eldönteni, hogy az adott dokumentum 

esetleges egypéldányos archiválása szükséges-e.  

A törlésről szóló döntés előtt megvizsgáljuk azt is, mikor volt utoljára kölcsönözve és 

lehet-e helyettesíteni újabb vagy antikvár példánnyal. Az elhasználódott dokumentumok 

eseti pótlására az olvasók által felajánlott jó állapotú ajándék kötetek is szolgálhatnak. 

Végezzük a törlésre kerülő dokumentumok leválogatását és a törlési adminisztrációt. 

Kivonás után hasznosításuk történhet törlés utáni ajándékozással, árusítássa l. 

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

alapján történik. Figyelemmel a könyvtár állományának adatbázisban való megjelenítésére, 

melyet ebben az évben tervezünk elkészíteni, az ellenőrzésre 2015 nyarán kerülhet sor. 

Addig elkészítjük a tervezéssel, előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos munkatervet.  

4. Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári szolgáltatások kínálatának fejlesztése érdekében – az önkormányzati 

finanszírozás célirányos felhasználása mellett – továbbra is igyekszünk minden olyan 

lehetőséget megragadni (pályázatok, együttműködések, tapasztalatcserék más 

könyvtárakkal, civil szervezetekkel összefogás), melyek a működés színvonalának 

fenntartásában segítenek. A könyvtár szolgáltatásait beiratkozott olvasóink mellett 

napijegyet váltó látogatók is igénybe vehetik. Térítési díjaink emelését nem tervezzük 

ebben az évben.  

Évek óta megfigyelhető tendencia, hogy az on-line szolgáltatást igénybe vevő olvasóink 

száma folyamatosan emelkedik, előreláthatólag 2015-ben is folytatódni fog. A személyes 
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használatok, kiemelten a helyben használatok száma összefügg az interneten elérhető teljes 

szöveges adatbázisok gyarapodásával.  

2015-ban kiemelt feladat a személyes használatok és a beiratkozott olvasók számának 

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

olvasásnépszerűsítő rendezvények tartásával, a könyvtárhasználat népszerűsítésével.  

Új szolgáltatásaink kialakítása, bevezetése a megváltozott könyvtárhasználati szokásokra 

épülve kerültek megtervezésre.  

A szolgáltatások működtetésekor 2015-ben az alábbi szempontokat érvényesülnek: 

 

 

t, 

-line szolgáltatásokat, 

-szolgáltatások területét, 

 

4.1.Olvasó- és tájékoztató szolgáltatások 
A könyvtár felnőtt olvasószolgálata továbbra is a felhasználó központú könyvtár eszményét 

tekinti ideálisnak és követendőnek. Ennek szellemében szervezzük feladatainkat, állapítjuk 

meg a prioritásokat, és ennek szellemében végezzük napi munkánkat.  

Folyamatos, magas szintű referens tevékenység mellett szolgáltatásainkat 

továbbfejlesztjük, a tájékoztatás forrásait és eszközeit bővítjük az internetes lehetőségek 

bevonásával. Gondozzuk a portálról elérhető linkgyűjteményt. Törekszünk az internetes 

források minél szélesebb körű összegyűjtésére, és strukturált formában történő 

megjelenítésére. 

Az olvasó- és tájékoztató szolgálat tevékenységében valamennyi szakalkalmazott részt 

vesz.  

Ez évi feladatainkat a folyamatosan végzendő mellett továbbra is az olvasóközönség 

szakszerű és hatékony kiszolgálása határozza meg. Feladatunk a TÁMOP és TIOP 

pályázatokban vállalt tevékenységek (foglalkozások, rendezvények, tanfolyamok) 

szervezése és lebonyolítása, valamint a korábban kialakított szolgáltatások működtetése a 

fenntartási kötelezettségeknek megfelelően.  

Folyamatosan karbantartjuk intézményi honlapunkat. A portál tartalmakkal való 

ellátását, folyamatos frissítését a kijelölt felelősök végzik.  

Intézményünk alapfeladatai közé tartozik a digitális írás-olvasás megismertetése, 

oktatása. Ennek érdekében továbbra is folyamatosan szervezzük és lebonyolítjuk az 

internet-használati tanfolyamokat, most már kezdő és haladó szinten is.  

Szeretnénk minél sokrétűbben az oktatásban részt vevő diákság felé fordulni. Tanórai és 

szorgalmi időszakban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokat 

kínálunk e rétegnek. Több olyan könyvtári órát, tartunk, mellyel még jobban 

megismerhetik szülőföldünk történetét, hagyományait, természeti értékeit. 

Folyamatosan szervezzük és összehangoljuk az ismeretterjesztő előadásokat, író-olvasó 

találkozókat, a korábban már kialakult közönségkör igényeit maximálisan figyelembe 

véve. 

A könyvtár átalakuló szerepe miatt a távoli elérésű szolgáltatásokat kell folyamatosan 

fejlesztenünk. A könyvtár elektronikus szolgáltatásainak kiindulópontja a saját 

üzemeltetésű honlap, melyet tartalmában folyamatosan frissítünk. 

Olvasóink a könyvtári integrált rendszer segítségével weben keresztül már több 

szolgáltatást elérhetnek: pl. dokumentumok előjegyzése, hosszabbítása, foglalása.  

Folytatjuk e szolgáltatások folyamatos népszerűsítését, a munkafolyamatok betanításával, 

azok fejlesztésével igyekszünk megfelelni az egyre korszerűbb igényeknek.  
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2015-ben az egyre elterjedtebb mobileszközök számára optimalizált applikációval 

szeretnénk bővíteni kínálatunkat. 

Az aktuális irodalom mellett a régebbi időszakok irodalmának teljességére is törekszünk. A 

sokak által keresett könyveket a megjelenéskor több példányban is megvásároljuk.  

Napilapok és folyóiratok megrendelését az olvasók igényeit figyelembe véve végezzük.  

Az előző években bevezetett, és az olvasók által megszokott internetes szolgáltatásokat 

2015-ben is folytatjuk.  

könyvajánlók készítése az aktuális beszerzésekből 

a könyvek kölcsönzési határidejének lejárta előtti figyelmeztetés  

elektronikus hírlevelek szerkesztése a könyvtár rendezvényeiről és az új 

szolgáltatásokról 

4.2. Könyvtárközi kölcsönzés 
Saját állományunkból más könyvtárak kéréseit teljesítjük, illetve továbbítjuk saját 

olvasóink igényeit. A kistérségi könyvtárakat szélesebb körben szeretnénk bevonni ebbe 

szolgáltatásba, hogy az itt dolgozó kollégák is mind jobban megismerjék és alkalmazzák 

napi munkájuk során. 

 

4.3. Gyermekkönyvtári szolgáltatások 
A gyermekkönyvtárosok szoros kapcsolatot tartanak fent az iskolákkal, óvodákkal, 

valamint az iskolai könyvtárosokkal. Rendszeresen tartanak könyvtárhasználati 

foglalkozásokat, rendhagyó irodalom és történelem órákat, mesedélutánokat.  

A gyerekkönyvtári csoportos foglalkozások jól kiegészítik, kiegészíthetik az iskolai 

tantervekben meghatározott tananyagot, s ráadásul a gyermekeket önálló ismeretszerzésre, 

készségeik fejlesztésére, gyakorlásra ösztönzik. 

A munkatársak törekednek a személyes kapcsolattartásra. A Portál programmal 

összhangban célunk, hogy a gyermekolvasók száma növekedjen. Feladatunknak tekintjük, 

hogy a gyermekek természetes szükséglete legyen a könyv, a könyvtár. Ezáltal 

hozzájárulunk ahhoz, hogy az intézményünkbe járó fiatalok az olvasás által a művelődés 

iránti igénnyel és megfelelő műveltséggel rendelkezzenek.  

Idén a gyermekkönyvtárban az új kiadású klasszikus és kortárs szépirodalomnak 

szentelünk kiemelt figyelmet, valamint bővítjük a képes ismeretterjesztő irodalmat.  

2015-ben a következő programokkal várjuk gyerekolvasóinkat. 

(7) Könyvtárhasználati foglalkozás óvodások számára 

Városunk óvodáiból rendszeres látogatóink az óvodás csoportok. 

(8) Könyvtárhasználati foglalkozás általános iskolások számára 

Városunk iskoláiból alsós és felsős korcsoportosok rendszeres látogatóink és kölcsönzőink.  

(9) Az évkörnek megfelelően, családi játszóházi programok  

A már évek óta nagy hagyományokkal bíró és a használóink körében kedvelt családi 

játszóházi programjaink során, a könyvtár épületében egyszerre, egy időben, több 

helyszínen zajlódó családi programjaink alkalmával a látogatók manuális kézműves 

foglalkozásokon vehetnek részt, meseolvasást hallgathatnak, teadélután keretében zenés-

táncos programon és arcfestésen is részt vehetnek. 

(10) Kézműves játszóházi programok 

Tematikus program. Manuális készséget fejlesztő, csoportos foglalkozás a játszóház -

vezetők irányításával, változatos anyagfelhasználással, technikai megoldásokkal. 

y) Mesemondó gyermekek, városi és kistérségi találkozója 

Könyvtárunk gyermekrészlege szervezi minden év december hónapjában a területi 

mesemondó versenyt. 

(11) Mesepárna 
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Minden hónap utolsó szerdáján, mesepárna elnevezéssel meseolvasásra várjuk  az 

érdeklődő gyerekeket. Könyvajánló könyves környezetben. 

z) Nyári könyvtári tábor 

Hagyományosan megrendezésre kerül könyvtárunkban a nyári iskolai szünet ideje alatt a 

könyvtári tábor. Olvasásfejlesztés, tartalmas társas együttlét, változatos programok, 

helytörténeti ismeretek bővítése, könyvtárhasználat ismertetése és elmélyítése. A 

programokhoz kapcsolódó kirándulásokkal tesszük változatosabbá a könyvtárban eltöltött 

időt a gyermekek számára. 

4.4. Helyismereti gyűjtemény 
2015-ben is teljességre törekvő gyűjtési kötelezettségünk van a helyismereti gyűjteményt 

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

Figyelemmel kísérjük a helyismereti szempontból fontos irodalom megjelenését, 

beszerzésükről gondoskodunk. 

A 2013-ben elkezdett digitalizálási munka következő munkacsomagja a helytörténet 

aprónyomtatványainak, fotóinak digitalizálása. Kiskunhalas helytörténetének alapvető 

könyveiből válogatva digitalizálunk, olyan kiadványokat, amelyek nem esnek szerzői 

jogvédelem alá. 

4.5.Felnőttképzés 
Könyvtárunk 2002-ben indította internet használati tanfolyamait a lakosság számára.  

2015-ben folytatódik az internet használati tanfolyam szervezése . Célunk, hogy a 

nyugdíjasok aktív idősödését segítsük, valamint hozzájáruljunk a térségünkben élők 

élethosszig tartó tanulásának megvalósításában, a munkaerőpiacra való visszakerülésben.  

4.6.eMagyarország pont 

2015-ben is feladatunknak tekintjük, hogy az e-közigazgatás használatában járatlan 

olvasóknak segítséget nyújtsunk.  

4.7.Informatika feladatok 
2015-ben is biztosítjuk az elektronikus katalógus elérését a honlapon. A 

rekordkonverziókat szükség esetén végezzük. Eleget teszünk statisztikai adatszolgáltatási 

kötelezettségünknek. 

Segítjük a könyvtárhasználókat az e-mailes kapcsolattartásban, az OPAC használatában, 

egyéb adatbázisokban való tájékozódásban. 

Rendszeresen újdonságajánlót készítünk a honlapra, ahol a legfrissebb dokumentumainkat 

ajánljuk az olvasók számára. Használati útmutató összeállításával segítjük a használókat 

személyesen, nyomtatott és on-line formában.  

A felmerülő rendszerhibákat felmerülésükkor megpróbáljuk elhárítani a helyi 

munkafolyamatok biztonsága és minőségi szolgáltatások folyamatossága érdekében.  

4.8.Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások  
A Textlib integrált adatbázishoz kistérségi modullal kapcsolódó kistelepülési könyvtárakat 

2015-ben is segítjük az állományalakítási, feldolgozási problémák megoldásában, 

állományellenőrzésekben. Ennek következtében a kistérségben létrejött egységes adatbázis 

szolgáltatási színvonalát folyamatosan tudjuk biztosítani.  

 

5. Programok, előadások 

Éves rendezvénytervet készítünk, amely a szűkebb lakóközösség életébe integrálódó 

programokat tartalmazza. 

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

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

kulturális hátrány leküzdésében. 
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Célunk a könyvtár alapfeladataihoz kapcsolódó, gyűjteményt menedzselő programok 

szervezése, helyi szerzők számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, helyi értékek 

felkarolása. 

Kiváló alkalmat látunk a rendezvényekben arra, hogy felkeltsük az érdeklődést a könyvtár 

iránt, olyan közönségréteget is elérjünk, akik eddig nem ismerték intézményünket. Szóró 

anyagok kézbe adásával, hírlevelünk igényelhetőségének felajánlásával kapcsolatot építünk 

a potenciális használókkal. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az olvasáskultúra fejlesztését és alakítását. Nagyon fontos 

a legifjabbak bekapcsolása a könyvek világába úgy, hogy abban szüleikkel együtt 

vehessenek részt. Így kiemelt szerepet kap a családi könyvtári programok meghonosítása. 

Rendezvénytípusok: író-olvasótalálkozók, könyvtári órák, kiállítások, 

gyerekfoglalkozások, bábelőadások. Kiemelt rendezvényünk lesz az idei évben is: az 

Országos könyvtári napok, az Internet-Fiesta, az Ünnepi könyvhét, A költészet napja, a 

Magyar tudomány ünnepe. 

Az intézmény éves rendezvényterve mellékletként kapcsolódik a munkatervhez. (2. sz. 

melléklet) 

 

6. Kapcsolatok, PR - tevékenység 

Az egyre gyorsabban változó olvasói-használói igények kielégítésének érdekében 

elengedhetetlen, hogy olyan dinamikus, fejlődésre és átalakulásra is képes közkönyvtári 

rendszert működtessünk, amely segíti, és egyben ösztönzi is az innovatív, versenyképes és 

tudatos gondolkodást, újabb szolgáltatások létrejöttét. Intézményünk jövőbeni presztízsét 

és kihasználtságát az fogja meghatározni, hogy mennyire vagyunk képesek a sok irányból 

érkező információk összegyűjtésére és azok több szempontú, használóink igényeihez  

igazodó „újracsomagolására”, illetve hogy milyen mértékben és formában tudjuk ezeket a 

szolgáltatásainkat olvasóinkhoz és más partnereinkhez eljuttatni. Ennek érdekében mind a 

lakossági, mind az intézményi és civil kapcsolatokat, mind a hazai és a nemzetközi 

együttműködés különböző formáit magában foglaló komplex kapcsolati hálót építettünk ki. 

Bővítjük a kapcsolatainkat a Facebook-on, elsősorban családokat tömörítő oldalakat, és 

érdekes kulturális csoportokat keresünk meg. Ezeken az oldalakon rendszeresen  közlünk 

majd könyvtári híreket, olvasással kapcsolatos információkat, párbeszédet folytatunk a 

csoport tagjaival. 

 

6.1. Szakmai kapcsolatok 
Annak érdekében, hogy munkatársaink minél inkább meg tudjanak felelni az új 

kihívásoknak, és a könyvtár maga továbbra is a kultúraközvetítés egyik legfontosabb, de 

mindenképpen megkerülhetetlen intézménye maradjon, részt veszünk könyvtárszakmai 

szervezetekben, fórumokon, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, társintézményekkel 

és társszervekkel történő együttműködésekben valamint egyéb közösségi kezdeményezések 

megvalósításában. 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok 
Könyvtárunk szolgáltatásai és rendezvényei népszerűsítéséhez a rendelkezésünkre álló 

valamennyi módot és reklámhordozó eszközt, médiát igénybe veszünk, a hagyományostól 

a legmodernebbekig, a direkttől az indirektig. Népszerű és nagy látogatottsággal bíró 

honlapunk mellett Facebook-oldalunkon is folyamatosan naprakész információt közlünk és 

friss híradást adunk a könyvtár munkájáról, szolgáltatásairól, egyben fórumot biztosítunk a 

használói visszajelzéseknek Helyet adunk civil szervezeteknek, példamutató együttműködést 

alakított ki az intézményünk más kulturális intézményekkel, szervezetekkel. 

 

7. Infrastrukturális fejlesztési tervek 
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Az olvasók által használt technikai berendezéseink – számítógépek, nyomtatók, stb. – 

elhasználódtak, néhány gép és monitor beszerzése lenne szükséges.  

Az előadásokhoz és bemutató órákhoz nélkülözhetetlen projektor és vászon elhasználódott, 

cseréjük halaszthatatlan. 

A 2015-ben tervezett állomány-ellenőrzéshez mobil vonalkód olvasók vásárlása indokolt.  

A Textlib integrált könyvtári rendszer legújabb fejlesztése már elérhető. Az új applikáció 

beszerzése a mobil eszközök nagymértékű elterjedése indokolja.  

Az idei évben kiírásra kerülő Európai Uniós pályázatok segítségével megoldható lenne az 

energiahatékonyság kérdése. (TOP pályázat) 

 

8. Gazdálkodás 

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évet is a takarékosság és a hatékonyság kell, hogy 

jellemezze. 

A szolgáltatási szerződések megkötése és a dokumentumok beszerzés előtt tájékozódunk 

az aktuális lehetőségekről, esetleges akciókról a legkedvezőbb ajánlatokat keresve.  

Intézményünk a 2015. évi munkatervének elkészítésekor is arra törekedett, hogy 

gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a lehető legmagasabb színvonalon tegyen 

eleget az olvasói elvárásoknak. Ennek érdekében a szolgáltatások fejlesztése, a 

dokumentum-állomány gyarapítása, a legújabb kiadványok gyors feldolgozása és 

olvasókhoz történő eljuttatása a legfontosabb feladat. Ez azonban megoldhatatlan a 

technikai eszközök fejlesztése, az épület felújítása, külső megjelenésének fejlesztése 

nélkül.  

 

 

 

Kiskunhalas, 2014. január 25. 

 

 

Erhardt Györgyi 

könyvtárigazgató 

 

A 2015. évi munkaterv 1. sz. melléklete 

 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár munkatársai 2015-ben 

NÉV munkakör végzettség 

Csabankó Kálmánné feldolgozó könyvtáros főiskola, informatikus 

könyvtáros 

Erhardt Györgyi könyvtáros 

mb. igazgató 

főiskola, tanító, könyvtáros 

egyetem, informatikus 

könyvtáros 

Füstös-Kis Ágnes feldolgozó könyvtáros főiskola, könyvtáros 

Gálné Kasza Csilla takarító érettségi 

 

Hermann Erika olvasószolgálati könyvtáros főiskola, könyvtáros 
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Horváth Etelka helyismereti könyvtáros egyetem, magyartanár 

egyetem, könyvtáros 

Kovacsev Istvánné olvasószolgálati könyvtáros főiskola, magyartanár 

főiskola, könyvtáros 

Masáné Pertics Orsolya olvasószolgálati könyvtáros főiskola, magyartanár 

főiskola, könyvtáros 

Nagy Zoltán rendszergazda főiskola, informatikus 

mérnök 

Ritterné Szemlics Erzsébet olvasószolgálati könyvtáros főiskola, könyvtáros 

Szécsi-Ördög Ágnes olvasószolgálati könyvtáros 

/jelenleg gyesen/ 

főiskola, informatikus 

könyvtáros 

Tóthné Felföldi Zsuzsanna olvasószolgálati könyvtáros főiskola, könyvtáros 

Tumbász Mónika olvasószolgálati könyvtáros főiskola, könyvtáros 

 

 

 

 

 
A 2015. évi munkaterv 2. sz. melléklete 

 

 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2015. évi rendezvény- és programterve  

 

Február 13.  Farsangi mulatság és játszóház  

Március 9-15.  Internet Fiesta 

 Kapcsolódás a nemzetközi és a hazai eseményekhez. 

Április 10.  Költészet Napja  

 Tóth Krisztina előadóestje 

Március 28. Húsvéti játszóház 

Április 22. Föld Napja- egész napos filmvetítés 

Április 30. Leiner Laura gyermekíró találkozása 

 mai és leendő olvasóival 

Május 19. Madarak és fák napja- ismerkedés a természettel- 

 gyermekfoglalkozás 

Május 31- Ünnepi Könyvhét - Könyvnapok 

Június 7. Vendégünk V. Kulcsár Ildikó 

Szeptember 30. Népmese napja – gyermekfoglalkozás  

Október 5-11. Könyvtárak összefogása a társadalomért 

 Országos Könyvtári Napok 

Október 2. Vendégünk: a központi témához kapcsolódva 

 hívunk előadót 

Október 29. Halloween-i játszóház 



132 

 

November 5.  A Magyar Tudomány Ünnepe 

 Megyei Tudományos Fórum 

November 17. Frederico és Bonifác együttes műsora  

December 7. Mesemondó gyermekek városi és kistérségi találkozója 

December 11. Petőfi Irodalmi Kör verses délutánja 

December 19. Advent köszöntő játszóház gyermekeknek 

 

58/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Róbert polgármester 2015.  

évi összesen 39 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

január 10.  1 nap 

április 7-8.   2 nap 

július 2-3.  2 nap 

július 13-17.  5 nap 

augusztus 3-8.  6 nap 

augusztus 10-21.  8 nap 

november 2-6.  5 nap 

november 30  1 nap 

december 1-4.  4 nap 

december 12.  1 nap 

december 28-31.   4 nap 
 

59/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy  büntetés-

végrehajtási intézet létesüljön Kiskunhalas területén. A megvalósulás helyszíneként a Szegedi 

úti, 6012/4 hrsz alatti egykori laktanya területét javasolja. A Képviselő-testület felhatalmazza 

a Polgármestert, hogy az ingatlan vonatkozásában a Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnokságához benyújtsa a megfelelő dokumentumokat. 
 

60/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 13/2012. (III.28.) önkormányzati 

rendelet szerint a Kiskunhalas, Szabó Ervin utca 15. számú ingatlant 2015. március 1-től 

határozatlan időre vagyonhasznosításra átadja a Halasi Városgazda Zrt.-nek. 

 

61/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy készüljön egy Kerékpáros közlekedés 

felülvizsgálat (felmérés) az Önkormányzat területén lévő egyirányú utcák kétirányú 

kerékpáros közlekedésének lehetséges módozatairól, és azok megvalósítási lehetőségeiről. 

 

62/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló február havi beszámolót.  
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

2015. évi költségvetéséről 

 

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

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és 
szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: 
intézmények). 
 

II. 
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 

A költségvetés főösszege 

 

2. § 

 

(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése 

a) kiadási főösszegét 4.726.221 e Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét 4.677.616 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  4.417.824 e Ft-ban 

c) működési hiányát 24.960 e Ft-ban 

d) felhalmozási többletét  24.960 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összegén belül a  

1. költségvetési egyenleg összegét 259.792 e Ft-ban 

2. finanszírozási kiadások összegét 48.605 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány finanszírozását 

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 128.140 e Ft-ban 

2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 140.968 e Ft-ban 

3. felhalmozási célú hitel igénybevételével 39.289 e Ft-ban 

hagyja jóvá.  
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(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 

1.575.328 eFt-ban állapítja meg. 

 

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása 

 

3. § 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, 

valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását 5.000 eFt összeghatárig, a 

képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre. 

 

 

Költségvetési főösszegek részletezése 

 

4. § 

 
(1) Az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 
működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és 
kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és a hitelműveleteket 
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit és költségvetési 
kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2a.-2b. számú 
mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban az 3a.-3b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
  
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt 
előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 11a.-11c. 
számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
A 11a. számú mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok. 
Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési 
szervek alapító okiratában szereplő feladatok. 
A 11c. számú mellékletben állami feladatnak minősül: 

1. anyakönyvi igazgatási feladatok; 

2. hagyatéki eljárás, címnyilvántartás vezetése, talált tárgyak; 

3. ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

4. birtokvédelmi eljárás; 

5. építésügyi igazgatás; 

6. termőföld adás-vétel, haszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése; 

7. gépjármű adó beszedése, idegen szervek megkeresése végrehajtásra, hatósági 

bizonyítvány, adóérték bizonyítvány kiállítása; 

8. rendszeres szociális segély, aktív korúak segélye, lakásfenntartási támogatás, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás; 

9. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok; 

10. vízügyi hatósági feladatok; 

11. közútkezelői feladatok; 

12. gyámhatósági feladatok; 

13. közterület-felügyelet, vadkár megállapítással kapcsolatos feladatok, veszélyes állat 

tartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelmi igazgatási feladatok; 
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14. növényvédelmi igazgatási feladatok. 
A 11b. számú melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint 
önként vállalt feladatok. 
 
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a 
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik szükségessé, az 
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 8. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, a 

2015. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósuló fejlesztési célok bemutatásával az 6. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési tartalékait a 7. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(8) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi állami támogatás előirányzat tervezetét az 4. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi beruházási és felújítási 

előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

(10) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és 

a saját bevételek várható összegét a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016-2018. évekre tervezett összevont 

költségvetésének előirányzatait csoportonként a 9. számú melléklet tartalmazza. A melléklet 

összeállítása során figyelembe vételre kerültek azon külső gazdasági hatások, melyek 

befolyással lehetnek Kiskunhalas Város Önkormányzata bevételeire és kiadásaira. A külső 

gazdasági hatások közt szerepel Magyarország gazdasági stabilitásának és gazdasági 

növekedésének prognosztizálása Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi XCIX. törvény indoklása alapján. Befolyásoló tényezők a 2014-2020-as időszakra 

vonatkozó Európai-uniós programozási időszakkal kapcsolatos tervek. Továbbá figyelembe 

vételre került az önkormányzat adóbevételének többéves változása. 

 

(12) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései 

számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

(13) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi összevont előirányzat felhasználási 

ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza. 

 
 
 

III. 
Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök 

 

5. § 

 

(1) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

 

6. § 
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(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben szükség 

szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 

31-i hatállyal kerül sor. 

 

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat 

átcsoportosításokról szóló adatszolgáltatások (Polgármesteri határozatok, előirányzat 

módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumok), valamint a 

többletbevételek felhasználására irányuló kérelmek Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje: 

 

aa) április 15. 

bb) július 29. 

cc) november 4. 

dd) tárgyévet követő év január 6. 

 

(3) A tárgyéven belüli központi költségvetési támogatás igénylés, illetve lemondáshoz 

kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje:   

 

(12) március 31. 

(13) június 30. 

(14) szeptember 30. 

(15) október 15. 
 

7. § 
 

(1) Kötelezettség tartalék terhére nem vállalható. 
 
(2) A költségvetési tartalékok felszabadításáról a Képviselő-testület költségvetési rendelet 
módosítás keretében dönt. 
A 2015. évi tartalékok előirányzaton tervezett kiadások között szereplő „Szüreti Napok 
rendezvény szervezéshez tartalék” 8.000 eFt és „Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és 
csatornázásának fejlesztése pályázati elszámolás” 18.000 eFt céltartalék csak abban az 
esetben használható fel, ha a 2015. évi eredeti költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések 
bevételei 48.168 eFt összeg 100 %-ban teljesül.   
 

8. § 

 
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló  38/2011. (XII.28.) számú 
önkormányzati rendelet 13. § értelmében helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a 
vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított 
vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja nem haladja meg az 2.000 eFt. A rendeletben 
foglaltak szerint a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás mértéke a 2014. évi tény 
adatok alapján 2015. évben összesen 17.846 eFt. 
 
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 
24. § (4) bekezdés c) pontja alapján közvetett támogatást nem nyújt: 
 
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének 

összege, 

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 

összege, 

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 
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d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 

mentesség összege, és 

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 
 

9. § 

 

(1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az intézményekhez, amennyiben 

annak harminc napon túli elismert tartozásállománya eléri a 2011. évi CXCV. törvény az 

államháztartásról (Áht.) 71. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket. Az önkormányzati 

biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi a Képviselő-testületnél. 

 

(2) Amennyiben az intézmény harminc napon túli elismert tartozásállománya eléri az Áht. 71. 

§ (1) bekezdésében meghatározott mértéket, az intézmény vezetője azonnali hatállyal adatot 

szolgáltat az Önkormányzat részére. 

 

(3) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az 

érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható 

kötelezettség, és rendelhető el utalványozás. 
 

10. § 
 

(1) Egy költségvetési éven belül az egy jogosult részére biztosított – nem normatív, céljellegű 
működési és fejlesztési célú támogatási összegeket egybeszámolva – 200 eFt összeg alatti 
támogatásra vonatkozó adatokat nem kell közzétenni.  
 
(2) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, 
céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti 
illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg.  
 
(3) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra 
együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, 
munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg. 
 

 
 

11. § 
 

(1) A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 
2014. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2014. évi eredeti előirányzat időarányos részét 
meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. 
A 2015. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2015. évi költségvetési rendelet 
eredeti előirányzatába beépítésre kerültek. 
 

Az intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

12. §  

 

(1) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására – az államháztartáson kívülről kapott 

támogatásból megvalósuló, elkülönített számlán kezelt feladatok finanszírozását, valamint az 

(5) bekezdésben foglaltakat kivéve – az úgynevezett kiskincstári finanszírozást alkalmazza, 

amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját bevételek figyelembe vétele 

mellett – naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat fizetési számlájáról az intézmények 

számláira átvezeti. Az intézményi saját bevételek, napi finanszírozási szükségletet meghaladó 

bevételi részét naponta, a szükséges mértékig az intézmények számláiról az Önkormányzat 

fizetési számlájára átvezeti. 
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(2) Az intézmények a személyi és járulék kiadások finanszírozásának ütemezhetőségéhez az 

állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen írásban 

egyeztetik, az Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztály tájékoztatása mellett.  

 

(3) Az igénybe vehető önkormányzati támogatás időarányosan nem haladhatja meg az éves 

előirányzat 1/12 részét. 

  

(4) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású 

projektek esetében a projektek összköltségvetésének 25%-a mértékéig többletfinanszírozás 

igényelhető. Az intézmény a többletfinanszírozásként igényelt összeget legkésőbb a projekt 

záró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezését követően, a legrövidebb időn 

belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.  

 

13. § 

 

(1) Az intézmények a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási 

bevételek eredeti, illetve módosítást követően a jóváhagyott módosított előirányzatán felüli 

többletbevételüket a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatják fel. Az 

intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez 

nyújthatják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a 

költségvetési rendelete módosítása során dönt. 

Az intézmények vezetői személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért. A 

költségvetési rendelet módosításához az intézmények vezetői a 7. § (2) bekezdésében foglalt 

határidőkhöz igazodóan a saját hatáskörükben végzett előirányzat módosítások pénzügyi 

ellenjegyzéssel ellátott dokumentációit kötelesek benyújtani.  

 

(2) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának (1) bekezdés alapján történő 

módosítása működési költségtöbbletet nem okozhat.  

 
(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem 
a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet. 
 
(4) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások 

előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok 

jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. 

 

14. § 

 

(1) Az önkormányzat intézményeinek házipénztáraiban a napi záró pénzkészlet 500.000 

forintot meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.    

(2) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető 

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás, 

b) személyi juttatás körében 

ba) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás, 

bb) külső személyi juttatás, 

c) készpénzelőleg, 

d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés, 

e) számlázott szellemi tevékenység, 

f) természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése, 

g) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés, 

h) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése, 
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i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 

esetén. 

15. § 

 

(1) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül: 

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része, 

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem 

     köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások 

maradványához, 

c) a költségvetési támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,  

 

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi költségvetési maradvány összege, 

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek 

többlete, 

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás 

jogtalanul igénybevett összege, 

g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. 
 

16. § 
 
(1) A személyi juttatások előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – 
e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt 
megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik, az ehhez kapcsolódóan jelentkező 
megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.  

 

 

17. § 

 
(1) Az intézmények által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési 
rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy 
eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, 
határidőben történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok előírásainak való 
megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények vezetői 
felelősséggel tartoznak.  
 
 

IV. 

 

Záró rendelkezések 

 

18. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
(2)E rendelet rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.  
 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

(A mellékletet formátumára tekintettel nem itt közöljük, hanem a helyi rendeleteknél.) 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetése 

a) kiadási főösszegét 7.485.821 e Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét 7.317.990 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  6.851.493 e Ft-ban 

c) működési többletét 18.462 e Ft-ban 

d) felhalmozási hiányát 652.790 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetés hiányának összegén belül a  

1. költségvetési egyenleg összegét  466.497 e Ft-ban 

2. finanszírozási kiadások összegét 167.831 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az (2) bekezdésben szereplő költségvetési hiány és finanszírozási 

kiadások finanszírozását 

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 224.269 e Ft-ban 

1. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 189.646 e Ft-ban 

2. felhalmozási célú hitel igénybevételével 220.413 e Ft-ban 

hagyja jóvá.  

 

(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 

1.650.421 eFt-ban állapítja meg.”   

 

 

2. § 
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A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei helyébe e 

rendelet 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei lépnek. 

 

 

3. § 

 

 

1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 18:00 órakor lép hatályba, és hatálybalépését követő 

napon  

hatályát veszti. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit 2014. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni. 

 

 

Kiskunhalas, 2015.február 25.  

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

(A mellékletet formátumára tekintettel nem itt közöljük, hanem a helyi rendeleteknél.) 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról 

 

Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  10. § (1) bekezdésében, 26. §- ában, 32. § 

(3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében,  valamint a 132. § (4) bekezdés g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.  pontjában megjelölt feladatkörében,  

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

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ 

(5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

I. fejezet 

A rendelet személyi hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Kiskunhalas városban lakóhellyel rendelkező magyar 

állampolgárokra, valamint a külön jogszabályokban meghatározott személyekre. 

 

II. fejezet 

 

Eljárási szabályok 
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2. § 

 

(1) A pénzbeli, természetbeni támogatások iránti kérelmet a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjánál lehet előterjeszteni a támogatások 

fajtájától függő igénylőlapon.  

(2) A támogatások folyósítása iránti eljárás hivatalból is megindítható.  

(3) A kérelemre indult eljáráshoz minden kérelem esetében külön szükséges igazolni az erre 

rendszeresített igénylőlapon a személyazonosító adatokat, a családi viszonyokat, az eltartottak 

számát, a tartásra kötelezettek adatait, a jövedelmi és vagyoni helyzetet. Az igazolható 

jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkoznak 

jövedelmükről. 

(4) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározottak 

szerint kell eljárni. 

(5) A különböző támogatási formákra való jogosultság megállapítása érdekében az előzőeken 

túl a kérelmezőnek csatolnia kell orvosi igazolást, vényt, közüzemi számlákat. 

Igazolást arról, hogy más hatóságtól a kérelemben megjelölt célra támogatást nem kap. 

(6) A rendkívüli települési támogatás keretében kapott temetési támogatás esetében a 

temettető nevére kiállított eredeti temetési számlát, iskolalátogatási igazolást, vagy a 

kérelemben megjelölt indokhoz kapcsolódó iratot, valamint ki kell tölteni a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos szakmai jogszabályban vagy 

kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilatkozatot. 

 

 

(7) Ha a benyújtott vagyonnyilatkozatban az ingatlanra, a járműre, gépi meghajtású termelő- 

és munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi érték vitatható, az önkormányzat 

a) ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ingatlan fekvése szerint illetékes megyei 

adóigazgatóságánál az ingatlan forgalmi értékének megállapítása iránt intézkedik, 

b) a jármű, munkaeszköz értékét a forgalmi adóval csökkentett belföldi fogyasztói árának és 

használtsága mértékének figyelembe vételével– szakember bevonásával – állapítja meg. 

 

3. § 

 

(1) A rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni támogatási kérelmek elbírálásáról 

átruházatott hatáskörben a Polgármester dönt. 

(2) A Polgármester átruházott hatáskörben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezések 

elbírálása Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, azokat 

előzetesen az Ügyrendi és  Szociális Bizottság véleményezi. 

 

 

 

4. § 

 

(1) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata 

kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi az igénylőnél 

környezettanulmányt kell készíteni. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb 

eljárás során keletkezett iratokból az igénylő körülményei ismertek. A környezettanulmányok 

elkészítésében a Kiskunhalasi Családsegítő Központ szükség esetén közreműködik. 
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(2) A körülmények tisztázása során az igénylő a Szociálpolitikai Csoporttal köteles 

együttműködni. 

Amennyiben  a kérelmező együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges 

igazolásokat nem csatolja, vagy nem teszi lehetővé környezettanulmány elkészítését, kérelmét 

el kell utasítani, a folyósított támogatást meg kell szüntetni. 

(3) A rendeletben meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátásra beadott kérelmet el lehet 

utasítani, valamint a megállapított ellátás folyósítását meg lehet szüntetni, ha a 

jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága a környezettanulmány 

során megkérdőjelezhető, ha a kimutatott alacsony jövedelem és a család életvitele, 

körülményei nem állnak összhangban. 

(4) A megállapított támogatások folyósítására – ha e rendelet másképp nem rendelkezik -, a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos szakmai jogszabályban vagy 

kormányrendeletben meghatározottak az irányadók. 

(5) A rendeletben nem szabályozott eljárási rendelkezésekben, az ellátásra való jogosultság, a 

jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a közigazgatási  

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

III. fejezet 

Pénzbeli, természetbeni települési támogatások 

Rendkívüli települési támogatás 

 

5. § 

 

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható: 

a) élelmiszerre, 

b) gyógyszerre 

c) tüzelőre, 

d) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre. 

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja 

jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg: 

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

b) egyedül álló, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, 

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

(4) Rendkívüli települési támogatás nyújtható természetbeni ellátásként élelmiszerre, 

gyógyszerre. 

(5) A rendkívüli települési támogatás kérelemtől eltérő felhasználásának felmerülése esetén a 

jogosult köteles a támogatással elszámolni. Amennyiben elszámolási kötelezettségének nem 

tesz eleget, az újabb segélykérelmét el kell utasítani. 

(6) A megállapított rendkívüli települési támogatás a célzott felhasználás biztosítása 

érdekében gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint családgondozó részére is kiutalható. 

A pénz felvételére jogosult köteles a felhasználásról elszámolni. 

(7) A települési támogatás egy családban egyszerre csak egy személy részére lehet 

megállapítani, összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

kétszeresét. 
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(8) Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknek, illetve egyedül élő kérelmező 

esetén egy személynek naptári évente legfeljebb  kettő alkalommal nyújtható. 

(9) A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege – a 

temetkezési szolgáltatók által kimutatott költségek figyelembe vételével – az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 50 %-áig. 

(10) A (2)-(3), valamint (8) bekezdésben meghatározottól különös méltánylást érdemlő 

esetekben el lehet térni, különösen: 

a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés, 

b) nagyobb összegű, váratlan, vagy nem tervezhető, és önhibán kívüli kiadások 

c) elemi károsultság, 

d) baleset, 

e) egyéb támogatási formákból való kiszorulás. 

(11) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek biztosítására 

tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a 

kérelmező, illetve a családja nem részesül lakásfenntartási támogatásban. 

(12) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között gyógyszer kiváltására tekintettel csak 

abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha kérelmező nem részesül 

az e rendeletben meghatározott gyógyszertámogatásban. 

 

 

Helyi gyógyszertámogatás 

6. § 

 

(1) Helyi gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi 

állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.  

(2) Abban az esetben, ha a kérelmező a helyi gyógyszertámogatást jövedelmi helyzetére és 

magas gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy 

családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.  

(3) Helyi gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg: 

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és 

krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt 

havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és 

krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt 

havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. 

(4) Egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.  

(5) Nem állapítható meg helyi gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki alanyi vagy 

normatív jogon  közgyógyellátásban részesül. 

(6) A helyi gyógyszertámogatás 12 hónapra kell megállapítani, havi 3.000,- Ft összegben, 

melyet negyedévente – a kiállítástól számított  90 napig beváltható –  utalvány formájában 

kap meg a jogosult.  

 

Helyi lakásfenntartási támogatás 

7. § 

 

(1) Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez helyi 

lakásfenntartási támogatást (továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) nyújthat. 

(2) Lakásfenntartási támogatás adható annak a kérelmezőnek, aki egynél több lakás tulajdoni 

vagy bérleti, haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, lakás hasznosításából jövedelme nem 
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származik, vagyona nincs. Vagyon alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény rendelkezései az irányadók. 

(3) Lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, és a 

lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 

megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.  

(4) Lakásfenntartási támogatás akkor adható, ha a háztartásban, családban élők egy főre jutó 

jövedelme nem haladja meg több személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

másfélszeresét, egyedül álló esetén a kétszeresét. 

(5) A támogatás minden komfortfokozatú lakásra megállapítható. 

(6) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(7) A támogatást 12 hónapra kell megállapítani, a beérkezett kérelmek beadása hónapjának 

első napjától. 

(8) A megállapított támogatást elsődlegesen közüzemi szolgáltatók részére kell átutalni. Az 

átutalást követően a támogatottak adatait és az átutalt összeget az érintett szolgáltatókkal 

közölni kell 

(9) A közüzemi kiadással nem rendelkező jogosult esetében tüzelőanyagra beváltható 

utalvány formájában biztosítja az önkormányzat a támogatást – havonta.  

(10) A kérelmet évközben folyamatosan lehet benyújtani. 

(11) A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. 

(12) A lakásfenntartási támogatás havonta egységesen 3.000,-Ft.  

 

 

 

Egyéb szociális támogatás 

Köztemetés 

8. § 

 

(1) A köztemetésre jogosultak körét és a jogosultság feltételeit az Szt. 48.§-a tartalmazza.  

 

(2) Abban az esetben, ha az elhunyt személynek van olyan eltemettetésre köteles 

hozzátartozója, aki a temetéséről nem tud gondoskodni, a hozzátartozó az 

önkormányzat előtt tett írásbeli nyilatkozatában választhat: 

hagyományos (koporsós) temetési forma 

hamvasztásos temetési forma között. 

(3) Amennyiben az elhunyt személy eltemettetésre köteles hozzátartozója köztemetésben 

részesül és az elhunyt személy ingó, ingatlan hagyatékának összértéke a 300 000 Ft-ot nem 

haladja  meg, az önkormányzat és a köztemetésben részesülő személy – a szociális 

körülmények figyelembe vételével – a köztemetés költségeinek megtérítésére minden  

esetben  külön megállapodást köt.  

(4) Amennyiben a köztemetésben részesülő a (6) bekezdés alapján mentesül a köztemetés 

költségeinek megtérítése alól, a köztemetés költségeinek visszatérítésére kötött megállapodást  

a kérelmének megfelelően módosítani kell.   

(5) Amennyiben a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás 

megkötése közjegyző előtt történt meg, a megállapodásnak köztemetés visszatérítésére 

vonatkozó részét a köztemetésben részesülő kérelmére az önkormányzat módosítja, 

amennyiben a költségek megtérítésére köteles személy a (6) bekezdésben foglalt valamely 

körülmény bekövetkezése alapján a visszatérítési kötelezettség alól mentesül.  

(6) Mentesül a köztemetés költségeinek megtérítése alól  az eltemettetésre köteles 

hozzátartozó, 
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 a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegét nem haladja meg, egyedül álló esetén annak 200 %-át nem haladja meg 

 b) akinek a családjában a halálesetet követő 6 hónapon belül újabb haláleset 

következik be, ebben az esetben az eltemettetésre köteles hozzátartozó az első haláleset 

köztemetési  költségeinek –  a vele kötött részletfizetési megállapodásban foglaltak szerint 

történő - visszatérítése alól mentesül.  

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti mentesítési körülmény kizárólag az eltemettetésre 

köteles,  köztemetésben részesült hozzátartozónak az írásban benyújtott indokolt 

kérelmére vehető  figyelembe, aki az első haláleset köztemetési költségeit külön 

megkötött részletfizetési  megállapodás alapján havi részletekben téríti vissza és ezen 

kötelezettségéből – a mentesítési  körülmény bekövetkezéséig - hátraléka nem keletkezett. 

 

 

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

9. § 

 

(1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. 

(VI.01.) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

rendelete. 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről   

szóló 35/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 36.§ 

(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9.  pontjában megjelölt feladatkörében,   

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

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ 

(5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az  önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló  35/2011 (XII.21.) 

önkormányzati rendelet 28.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (3) A (2) bekezdésben foglalt pályázati eljárás, és a 30.§ (1) bekezdésében meghatározott 

óvadék megfizetése mellőzhető, ha a helyiséget a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

törvény 3.§ (1) bekezdés 1. a) pontja szerint átlátható szervezet részére adják bérbe.” 
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2.§ 

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

hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2015.február 25. 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester       jegyző 

 

 


