
 

A képviselő-testület 2015. november 26-i zárt ülésén hozott döntés: 

 

253/2015. Kth. 

Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott 

állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása 

 

A képviselő-testület 2015. november 26-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

254/2015. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

255/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 205/2015. Kth. számú határozatát 

visszavonja. 

 

256/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal 

megalakítását. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal 

összehívásával, megalakításával. 

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

Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal Működési Szabályzatát. 

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat részéről Farkas Dániel alpolgármestert, és Kuris 

István László képviselőt delegálja a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztalban való részvételre. 

 

1. melléklet 

Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal (továbbiakban: Kerekasztal) olyan érdekegyeztető fórum, 

amely szakmai véleményező és javaslattételi joggal rendelkezik az ifjúságot érintő helyi 

önkormányzati döntések meghozatalában. 

Tagjai az önkormányzat kijelölt tisztviselői, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, 

egyházak, a Képviselő-testület által delegált tagok, akik az alakuló ülésen a működési 

szabályzatot elfogadják és nyilatkoznak csatlakozásukról. 

 

I. A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal célja 

 

I.1. A helyi ifjúsági fejlesztések hatékonyságának javítása 

I.2. „Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Koncepciója 2015-2020” 

című dokumentumban foglaltak végrehajtásának civil kontrollja, megvalósításának 

támogatása. 

I.2. Az ifjúságért felelős, vagy azzal foglalkozó szervezetek összefogása, koordinációja, 

valamint kapcsolódási lehetőségeik feltárása. 

I.3. Az ifjúság bevonása az Önkormányzat döntés előkészítő tevékenységébe, az ifjúsággal 

kapcsolatos tervezetek véleményezése javaslatok megfogalmazásán keresztül. 

 

II. A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal működése 
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A Kerekasztal nem önálló jogi személy, képviseletét az évente megválasztott soros elnökség 

látja el. 

A kerekasztal döntéshozó szerve a tagságból álló közgyűlés. 

A Kerekasztalnak tagja lehet: 

- önkormányzati képviselő, akit a képviselő-testület a kerekasztal munkájában való 

részvételre kijelöl; 

- a Polgármester által kijelölt és delegált személy; 

- bármely, az ifjúsággal foglalkozó helyi civil szervezet, bármely ifjúsági korosztályi 

szervezet; 

- egyházak egyéb ifjúsággal foglalkozó helyi szervezetek. 

 

A tagság a kapcsolódni kívánt tag nyilvántartásba vételével keletkezik, előfeltétele nincs. 

Szervezetenként egy fő delegált jogosult részt venni a Kerekasztal döntéseiben. 

A Kerekasztal üléseit szükség szerint, de legalább havi rendszerességgel tartja. 

Ülései között a soros elnökséget betöltő szervezet képviseli a Kerekasztalt 

A Kerekasztal rendes üléseit a Közösségek Házában (Kiskunhalas, Sétáló u. 8.) tartja. 

A Kerekasztal munkájába sem politikai párt, sem egyéb politikai szervezet nem vehet részt. 

 

III. A soros elnökség feladata 

 

A soros elnökség két főből, elnökből, társelnökből áll. A soros elnökséget a Kerekasztal tagjai 

választják meg minden év február 28-ig. A soros elnökség mandátuma március 1-től, a 

megválasztást követő év február 28-ig tart. 

Első alkalommal a soros elnökség mandátuma 2017. február 28-ig tart. 

 

III.1. A Kerekasztal elfogadott munka és feladattervének tárgyévi megvalósítása; 

III.2. A Kerekasztal működtetése, a működéshez kapcsolódó operatív feladatok ellátása; 

III.3, Kapcsolatot tart a kerekasztalhoz csatlakozott szervezetekkel; 

III.4. Rendszeres kapcsolattartás és kommunikáció a város vezetésével; 

III.5. A cselekvési tervben vállalt feladatok megvalósításához szükséges társadalmi párbeszéd 

ellátása;  

III.6. Éves munkájáról minden év február 28-ig tájékoztatja a Polgármestert és a Köznevelési, 

Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottságot; 

III.7. Minden év november 30. napjáig elkészíti és a Polgármesterhez eljuttatja a következő év 

munkatervére épülő költségvetés tervezetet; 

III.8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Koncepciójával kapcsolatos 

részfeladatokat végző szervezetektől beszámolót kér és segítséget nyújt a felmerülő 

problémák megoldásában; 

 

 

Záró rendelkezések: 

Az Önkormányzat jelen Működési Szabályzatot a jelenleg hatályos törvényi szabályozás 

szerint alkotta meg, a Kerekasztal fenntartja jogát arra nézve, hogy ezen Működési Szabályzat 

módosítását kezdeményezze az Önkormányzatnál. 
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A Működési Szabályzatot a Kiskunhalasi Ifjúsági kerekasztal tagsága 2015. december     

ülésén jóváhagyta. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. december 

 

 

A Működési Szabályzatot Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

256/2015. (XI.26. ) Kth. számú határozatával jóváhagyta 
 

 

257/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Területi együttműködést 

segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban - ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089” 

projekt keretében kidolgozott – az előterjesztés mellékleteként csatolt - Kiskunhalas Járás 

Esélyteremtő Programtervet. 

 

1. melléklet 

 

 
 

 



 

 

 

Megbízó Kiskunhalas Város Önkormányzata 

  

Cím Kiskunhalasi Járás Esélyteremtő Programterv 

Alcím ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 „Területi 
együttműködést segítő programok kialakítása a 
Kiskunhalasi járásban” 
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 Vezetői összefoglaló 

A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban” című 

projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint 

járásszékhely vállalta, hogy járási szintű együttműködés kezdeményezésének élére áll. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata ennek keretében megteremtette a járási szintű 

együttműködések alaprendszerét, amelyre alapozva javulhat a járáson belüli feladatellátás 

hatékonysága, valamint a járásban dolgozó szakemberek koordinációs, szervező, és 

tanácsadási tevékenységének köszönhetően az önkormányzati együttműködésben résztvevő 

kistelepülések is szakmai támogatáshoz jutottak. A projekt időtartama: 2015. április – 2015. 

november.  

A Kiskunhalasi Járás Esélyteremtő Programterv 2015 (a továbbiakban: Programterv) 

dokumentum a Projekt keretében került kidolgozásra Kiskunhalasi Járás település 

esélyegyenlőségi szakértőinek közreműködésével az alábbiak szerint:  

 
1. ábra: Projekt áttekintés 

A projekt során működő Esélyteremtő Kerekasztal, valamint Koordinációs Munkacsoport 

tevékenységének eredményeként készült el a dokumentum.  

Az esélyegyenlőségi kérdéseket a szakértők az esélyegyenlőségi célcsoportok mentén 

vizsgálták. A mélyszegénységben élők, nők, gyerekek, idősek, fogyatékkal élők, külterületen 

élők helyzete és speciális problémái egyesével kerültek górcső alá.  

A járási szintű helyzetelemzés, valamint esélyegyenlőségi problémák és azok okainak 

feltárása megfelelő szakértői alapot adott a Programtervben tárgyalt három legfontosabb, 

járási szinten, hosszú távon kezelendő probléma kiválasztásához, valamint annak kezelésére 

kidolgozott akciótervhez:  

1. Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának széles körű kiterjesztése 

járási szinten; 

2. 6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és nappali foglalkoztatási lehetőségének 

megteremtése; 

3. Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és természetbeni – lehetőségekkel 

kapcsolatos teljes körű tájékoztatásának és segítésének megteremtése járási szinten. 
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A Programterv továbbá tárgyalja azon esélyegyenlőségi problémákat, melyek kezelésére 

rövidtávú akciókat fogalmaztak meg a szakértők a közös munka során:  

1. Járási szintű esélyegyenlőségi konferencia megrendezése; 

2. Fogyatékkal élők élete nehézségeinek megismertetése a fogyaték nélkül élőkkel; 

3. Önkéntes közösségi munka lehetőségének megteremtése járási szinten. Célterületek: 

EU projekt megvalósítás, önkormányzati feladatok, esélyegyenlőség kérdései; 

4. Nyári tanulmányi felzárkóztatási program hátrányos helyzetű, elsősorban roma 

származású tanulók lemorzsolódásának megakadályozására. 

Kiemelt jelentőséggel bír a Programterv disszeminációs terve.  
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2. ábra: Esélyegyenlőségi akciók a Kiskunhalasi járásban 

Esélyegyenlőségi problémák a Kiskunhalasi járásban 
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Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és természetbeni 
– lehetőségekkel kapcsolatos teljeskörű tájékoztatásának és 
segítésének megteremtése járási szinten 

6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és nappali 
foglalkoztatási lehetőségének megteremtése 

Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának 
széles körű kiterjesztése járási szinten 

Érintett célcsoport 

Nyári felzárkóztatási program hátrányos helyzetű, elsősorban 
roma tanulók lemorzsolódásának megakadályozására 

Önkéntes közösségi munka lehetőségének megteremtése járási 
szinten. Célterületek: EU projekt megvalósítás, önkormányzati 

feladatok, esélyegyenlőség kérdései 

Fogyatékkal élők életének nehézségeinek megismertetése a 
fogyaték nélkül élőkkel 

Járási szintű esélyegyenlőségi konferencia tartása 

Gyermekek 

Gyermekek 

Mélyszegénységben élők 

Valamennyi esélyegyenlőségi 
problémával érintett csoport 

Fogyatékkal élők 

Gyermekek 

Gyermekek 

Akció megnevezése 
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 Az Esélyteremtő Programterv összeállításának módszertana 

 

A Programterv kidolgozása külső szakértő bevonásával történt. A projektet megelőzően a 

kilenc járási település közül hatan jelezték, és képviselő-testületi határozatban megerősítették 

a szakértői munkában való részvételi szándékukat. A Programterv kidolgozásában név szerint 

Kiskunhalas, Pirtó, Kisszállás, Kunfehértó, Tompa, Harkakötöny települések vettek részt. A 

települések együttműködési megállapodást írtak alá Programterv összeállítására, valamint a 

Programtervben megfogalmazott akciók megvalósítására.  

A Programterv létrehozására Felzárkóztatási Kerekasztal és Koordinációs Munkacsoport 

alakult. A Kerekasztal és a Munkacsoport ülés szakértői az alábbi módszertan 

gondolatmenetét követve állították össze az inputokat a Programtervhez:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fázis Mit szeretnénk megtudni?  

Jelen állapot Mi a probléma, hol tartunk most? – Helyi Esélyegyenlőségi 

Program célcsoportjai szerinti megközelítésben  

Cél Mi a kívánt elérendő állapot? – hosszú távon (10 év), közép 

távon (5 év) és rövid távon (1 év) 

Okok Mik a jelen állapothoz (okozat) vezető okok – halszálka diagram 

Fejlesztés Előfeltétel: Döntés a cél eléréséről 
Hogyan tudjuk elérni a célt? – akcióterv meghatározása (feladat, 

határidő, felelős, költségkeret) 

Ellenőrzés Hogyan ellenőrizhető, hogy a célt valóban elértük? 
1. táblázat: Célmeghatározás módszertana 

 

A helyzetelemzés adatainak feldolgozására, valamint a problémafeltárásra tematikusan, 

esélyegyenlőségi célcsoportonként került sor. A mélyszegénységben élők, nők, gyerekek, 

idősek, fogyatékkal élők és külterületeken élők problémáit, azok okait, az esélyegyenlőségi 

programokkal elérni kívánt célokat és a lehetséges akciókat a célcsoportokra fókuszálva 

határoztuk meg. A megfogalmazást követően a szakértők prioirtási sorrendet állítottak fel. A 

Kerekasztal ülés résztvevői által megjelölt három legjelentősebb problémára hosszú távon 

megvalósítandó esélyegyenlőségi akciót dolgoztak ki. Emellett a Kerekasztal további négy 

akciót választott ki, amelyek megvalósítására még a projekt lezárását megelőzően sor kerül a 

járási települések együttműködésével.  

A Kerekasztal és a Munkacsoport 6 héten keresztül ülésezett az alábbiak szerint:  

Ülés 

száma 

Felzárkóztatási Kerekasztal 

tematika 

Koordinációs Munkacsoport 

tematika 

1 Esélyegyenlőségi problémák feltárása, Esélyegyenlőségi helyzetfelmérési 

Jelen 
állapot 

Cél 

Okok Fejlesztés 

Ellenőrzés 

3. ábra: Célmeghatározás módszertana 
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problémajavaslatok adatok áttekintése I. 

2 Esélyegyenlőségi problémák feltárása, 

problémajavaslatok 

Esélyegyenlőségi helyzetfelmérési 

adatok áttekintése II. 

3 Esélyegyenlőségi problémák feltárása, 

problémajavaslatok 

Esélyteremtő Programterv kiemelt 

rövidtávon megvalósulásra kerülő 

akciói I. 

4 Esélyteremtő Programterv kiemelt 

hosszútávon megvalósulásra kerülő 

akciói kidolgozása I. 

Esélyteremtő Programterv kiemelt 

rövidtávon megvalósulásra kerülő 

akciói II. 

5 Esélyteremtő Programterv kiemelt 

hosszútávon megvalósulásra kerülő 

akciói kidolgozása II. 

Esélyteremtő Programterv kiemelt 

rövidtávon megvalósulásra kerülő 

akciói III. 

6 Esélyteremtő Programterv kiemelt 

hosszútávon megvalósulásra kerülő 

akciói kidolgozása III. 

Esélyteremtő Programterv kiemelt 

rövidtávon megvalósulásra kerülő 

akciói IV. 
2. táblázat: Kerekasztal és Munkacsoport ülések tematikája 
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 Helyzetelemzés 

A helyzetelemzéshez a Kiskunhalasi járás minden települési önkormányzata szolgáltatott 

adatot, amelyek feldolgozásra kerültek. Az adatszolgáltatásban név szerint Kiskunhalas, Pirtó, 

Tompa, Kunfehértó, Kisszállás, Kelebia, Zsana, Harkakötöny, Balotaszállás vett részt. A 

Kiskunhalasi járás elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja.  

 
4. ábra: Kiskunhalasi járás földrajzi elhelyezkedése 

Álláskeresők 

A Kiskunhalasi Járásban 2010-ről 2013-ra 2 %-kal csökkent a nyilvántartott álláskeresők 

száma. A nyilvántartott álláskeresők összetétele tekintetében elmondható, hogy a férfiak 

létszámában 1,3 %-os, a nők esetében pedig 2,5 %-os csökkenés volt tapasztalható. 

év 

15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2009 16 766 15 682 32 448 1 426 8,5% 1 281 8,2% 2 707 8,3% 

2010 16 594 16 251 32 845 1 785 10,8% 1 656 10,2% 3 441 10,5% 

2011 16 458 16 103 32 561 1 797 10,9% 1 564 9,7% 3 361 10,3% 

2012 15 787 15 690 31 477 1 373 8,7% 1 580 10,1% 2 953 9,4% 

2013 15 611 15 674 31 285 1 299 8,3% 1 397 8,9% 2 696 8,6% 
3. táblázat: Álláskeresők 

 



 

7 

 
5. ábra: Álláskeresők 
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Ellátás 

A rendszeres szociális segélyben részesülők, és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 

(álláskeresési támogatás) igénybevevők száma a 2010 és 2013-mas években csökkenő 

tendenciát mutat, amely vélhetően az álláskeresők létszámának csökkenéséből adódik. 

év 

rendszeres 

szociális segélyben 

részesülők 

Foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás 

(álláskeresési támogatás) 

Azoknak a száma, 

akik 30 nap 

munkaviszonyt 

nem tudtak 

igazolni és az 

FHT 

jogosultságtól 

elesett 

Azoknak a 

száma, akiktől 

helyi 

önkormányzati 

rendelet alapján 

megvonták a 

támogatást 

fő 

15-64 

évesek %-

ában 

fő 
munkanélküliek 

%-ában 

2009 260 2,19% 1 391 45,88% 0 0 

2010 324 0,98% 1 742 46,53% 0 0 

2011 354 1,08% 1 551 42,88% 0 1 

2012 189 0,59% 1 628 51,37% 115 0 

2013 239 0,76% 1 558 56,39% 127 0 
4. táblázat: Ellátottak száma 

 

 

 
6. ábra: Ellátottak száma 
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Foglalkoztatás 

A Kiskunhalasi járásban a közfoglalkoztatás keretén belül 2013. évben 1 588 fő dolgozott. Ez 

a létszám 9,5 %-kal magasabb a 2010-es évhez képest. 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők aránya a 

település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevő 

romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők romák 

aránya az aktív korú 

roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 981 2,28% 103 1,70% 

2011 1 111 3,27% 305 4,09% 

2012 1 246 3,64% 168 3,33% 

2013 1 588 11,79% 374 8,27% 

5. táblázat: Foglalkoztatás 

 

 
7. ábra: Foglalkoztatás 
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Fogyatékosak (Akadályozottak) 

A lakosság lélekszámának csökkenésével megfigyelhető az akadályozottak létszámának 

csökkenése is. 

év 

Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 

száma 

Egészségkárosodott személyek 

szociális ellátásaiban részesülők 

száma 

2009 630 63 

2010 581 55 

2011 1 041 34 

2012 916 38 

2013 716 36 

6. táblázat Fogyatékosak (Akadályozottak) 

 

 
8. ábra: Fogyatékosak (Akadályozottak) 
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Gyermekek 

A lakosság lélekszámának csökkenésével megfigyelhető az általános iskolás gyermekek 

létszámának csökkenése is. 

tanév 

Általános iskola 

1-4 évfolyamon 

tanulók száma 

Általános iskola 

5-8 évfolyamon 

tanulók száma 

Általános 

iskolások 

száma 

Napközis tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 661 528 1 189 482 40,5% 

2011/2012 643 579 1 222 506 41,4% 

2012/2013 608 575 1 183 601 50,8% 

2013/2014 524 492 1 016 524 51,6% 

7. táblázat: Gyermekek 

 

 
9. ábra: Gyermekek 
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Tanév 

8. évfolyamot eredményesen 

befejezettek száma 

fő 

2010/2011 143 

2011/2012 124 

2012/2013 124 

2013/2014 95 

8. táblázat: Gyermekek általános iskolai tanulmányainak befejezésének száma 
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Idősek 

A népességi adatok alapján a járás népessége fogyó tendenciát mutat, ami mellett a lakosság 

elöregedése vetíthető előre. 

év 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 

száma 

Nyugdíjban, 

nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 

Összes nyugdíjas 

2009 2 262 3 255 5 517 

2010 2 215 3 151 5 366 

2011 2 223 3 186 5 409 

2012 2 144 3 127 5 271 

2013 2 089 3 056 5 145 
9. táblázat: Nyugdíjasok száma 

 

 

  
10. ábra: Nyugdíjasok száma 

 

 

év 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

Tartós 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek 

száma 

fő fő % fő fő % 

200

9 
959 57 6% 465 46 

10

% 

201

0 
918 60 7% 478 46 

10

% 

201

1 
941 74 8% 418 61 

15

% 

201

2 
877 95 

11

% 
280 85 

30

% 

201

3 
688 83 

12

% 
187 71 

38

% 
10. táblázat: Idősek, munkanélküliségének száma 
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11. ábra: 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma 
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Lakhatás 

A Kiskunhalasi járásban sem az összes lakásállomány száma sem az elégtelen lakhatási 

körülményeket biztosító lakások száma 2010-2013 között nem változott jelentősen, stagnál. 

év 

Összes 

lakásállomá

ny (db) 
 

Bérlakás 

állomány 

(db) 
 

Szociális 

lakásállomá

ny (db) 
 

Egyéb 

lakáscélra 

használt 

nem 

lakáscélú 

ingatlanok 

(db) 

 

  

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmény

eket 

biztosító 

lakások 

száma 

 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

200

9 
19 834 122 137 4 316 310 14 4 

201

0 
19 849 121 121 4 319 313 14 4 

201

1 
19 874 123 141 4 315 309 14 4 

201

2 
19 835 124 135 4 315 309 14 4 

201

3 
19 768 129 124 4 303 296 13 4 

11. táblázat: Lakhatás 

 
12. ábra: Lakásállomány megoszlása 
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Lakónépesség száma a járásban 

A népességi adatok vizsgálata során megállapítható – mint az országos statisztikai számok is 

ezt mutatják – hogy ha csekély mértékben is, de folyamatosan csökken a népességszám, 

továbbá folyamatosan és tendencia-szerűen nő a lakosság átlag életkora. 

  Fő Változás 

2009 43 779 - 

2010 43 728 100% 

2011 43 312 99% 

2012 43 217 100% 

2013 42 919 99% 
12. táblázat: Lakónépesség az év végén 

 

  
13. ábra: Lakónépesség az év végén 
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Fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 22 860 21 690 44 550 51% 49% 

0-2 évesek 
  

56 
  

0-14 éves 3 013 3 230 6 243 48% 52% 

15-17 éves 645 738 1 383 47% 53% 

18-59 éves 12 914 13 308 26 222 49% 51% 

60-64 éves 1 630 1 388 3 018 54% 46% 

65 év feletti 4 658 3 026 7 684 61% 39% 
13. táblázat: Állandó népesség (2013) 

 

 
14. ábra: Állandó népesség (Nők) (2013) 

 

 
15. ábra: Állandó népesség (Férfiak) (2013) 
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 Élve születések 

száma 

Halálozások 

száma 

Természetes 

szaporodás (fő) 

2010 769 1085 -316 

2011 700 1084 -384 

2012 757 1039 -282 

2013 745 1058 -313 
14. táblázat: Természetes szaporodás 

 

 
16. ábra: Természetes szaporodás 
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Nők 

A pozitív mutatók ellenére,- mely járási szintű adatokat tartalmaz- jelentősek a nők helyzete 

közötti különbségek az egyes településeken, mert kisebb településeken nincs bölcsőde, ezért a 

kisgyermekes nők nem tudnak munkát vállalni. A mutatószámok ellenére nem kapnak a nők 

kellő támogatást különösen gyermekvállalást követő évekre, mely kihat a család jövedelmi 

helyzetére és a gyermekvállalási hajlandóságra is. 

év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2009 4 580 5 336 4 047 4 834 561 538 

2010 5 284 5 111 4 855 4 639 456 510 

2011 5 264 5 138 4 845 4 662 449 510 

2012 4 403 4 303 4 101 4 004 427 441 

2013 3 571 3 414 3 425 3 261 315 311 
15. táblázat: Nők 

 

  
17. ábra: Nők 
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év 

Munka-

nélküli 

nők 

száma 

8 

általánosná

l 

alacsonyab

b 

végzettségű 

8 

általáno

s 

Szakiskola/

szakmunká

s-képző 

Gimná-

zium 

Érettség

i 

Főiskol

a 

Egye-

tem 

200

9 
514 16 91 134 21 27 4 0 

201

0 
471 13 77 119 16 20 4 0 

201

1 
474 13 89 107 17 21 6 1 

201

2 
298 13 75 83 20 17 2 0 

201

3 
199 6 61 56 10 11 0 0 

16. táblázat: Nők (iskolai végzettség)
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 Probléma feltárás 

A Programterv kidolgozásának alappillére a járási esélyegyenlőségi problémák ismerete. A 

Programterv a problémákat esélyegyenlőségi célcsoportok szerinti bontásban tárgyalja az 

alábbiak szerint:  

 mélyszegénységben élők helyzete; 

 gyermekek helyzete, esélyegyenlősége; 

 nők helyzete, esélyegyenlősége; 

 idősek helyzete, esélyegyenlősége; 

 fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége; 

 külterületen élők helyzete, esélyegyenlősége; 

A problémafeltárás folyamata során a szakértők megvizsgálták a kialakult problémák okait, 

felvázolták az elérendő célt, illetve az okok ismeretében azokat az akciókat, melyek a 

probléma megoldásához járulnak hozzá.  
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Mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Európai Unióban a szegénység mérésére használt egységes indikátorrendszer alapjait a tagországok állam- és kormányfői a 2001-ben 

Brüsszel külvárosában, Laekenben tartott tanácsülésen fogadták el. E laekeni indikátorrendszer alapján határozta meg az Európai Bizottság az 

Európa 2020 stratégia szegénység csökkentési célját is. Az uniós cél, hogy 20 millió fővel csökkenjen a szegénységben és kirekesztettségben 

élők száma. Az ehhez kapcsolódó magyar vállalás szerint Magyarország 2020-ra mintegy félmillió fővel kívánja csökkenteni a szegénységben 

élők számát. 

OK PROBLÉMA CÉL LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE 

Infrastruktúra hiánya 

Munkahelyhiány 

Önkormányzati források 

hiánya 

Földrajzi elhelyezkedés 

Befektetési vonzerő hiánya 

Alacsony jövedelmi 

képesség 

Fiatalok távol maradnak a 

szocializációs program 

lehetőségektől (sokszor 

pénzhiány miatt) 

1. Szocializáció hiánya 
A célcsoport szocializációjának 

erősítése – már gyermekkortól   Védőnői program – édesanyák anyai 
kompetenciáinak fejlesztésére 

2. Rossz lakhatási 
körülmények 

Életkörülmények javítása  

A kommunikáció fejlesztése a 

célcsoportokkal szociális 

juttatások, képzések, 

foglalkoztatás tekintetében 

 Szociális juttatásokkal kapcsolatos információk 
összegyűjtése, célcsoport támogatása 

 Családsegítő program  

 Civil szervezetekkel együttműködve lakhatási 
körülmények javítása – segítségnyújtás akár 
házilag elvégezhető, kevés alapanyagot igénylő 
tevékenységekben. Pl. udvar kitakarítása, zárak 
megjavítása 

3. Társadalmi tolerancia 
hiánya 

Minél magasabb iskolai végzettség 

elérése a lakosság minél nagyobb 

arányánál  

Teljesítményarányos elismerés 

megteremtése 

 A célcsoportból származó példa értékű járási 
vezetők bemutatkozása, konzultációs lehetőség 
velük – ők hogyan csinálták 

 

4. Egészségügy helyzete, 
szűrővizsgálatok 
kiterjesztése, 
hozzáférhetővé tétele 

Betegségek megelőzése 
 Államilag finanszírozott egészségügyi ellátás 

igénybe vételének támogatása, lehetőségek 
kommunikálása 
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OK PROBLÉMA CÉL LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE 

5. Gyermekvállalás „fiatal 
korban” 

A célcsoport szocializációjának 

erősítése – már gyermekkortól  Együttműködés a Szociális Szolgáltató Központtal 

6. Munkahelyhiány 
A kommunikáció fejlesztése a 

célcsoportokkal szociális 

juttatások, képzések, 

foglalkoztatás tekintetében 

 A célcsoport végzettségének megfelelő 
álláslehetőségek összegyűjtése, kommunikálása a 
célcsoport tagjai felé 

 Vihar utáni erdő tisztítási munkába bevonni a 
célcsoport tagjait, munkájukért cserébe tűzifát 
biztosítani a számukra 

7. Képzetlenség 
Minél magasabb iskolai végzettség 

elérése a lakosság minél nagyobb 

arányánál 

 A célcsoport tagjaira egyesével odafigyelni 
járáson belül – szociális segítők bevonásával 

 Gyakorlatban alkalmazható képzések indítása – 
pl. növénytermesztés, állattartás a gyakorlatban 

17. táblázat: Mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége 
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Gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Az Európai Unió részéről a gyermekek jogai, az általános emberi jogok részeként védelmet élveznek, egyrészt a Gyermek Jogairól szóló, New 

Yorkban, 1989. november 20-án kihirdetett ENSZ Egyezményt aláíró és ratifikáló uniós tagállamok kötelezettsége miatt, másrészt a Lisszaboni 

Szerződés ratifikálását követően hatályossá váló Alapjogi Karta 24. cikkében foglaltak alapján. 

A gyermeket megilleti a szociális biztonsághoz-; a társadalombiztosítási juttatásokhoz-; a szeretetteljes, gondoskodó környezethez-; az 

egészséges táplálkozáshoz-; a közoktatáshoz-; az egészségügyi ellátás igénybevételéhez való jog. A gyermekeket meg kell védelmezni az 

erőszaktól, támadástól, durvaságtól, elhagyástól, elhanyagolástól, rossz bánásmódtól és kizsákmányolástól, a gyermekkereskedelem veszélyétől, 

az illegális külföldi örökbefogadástól, kábítószer-fogyasztástól. A gyermekek nem válhatnak a háború áldozatává, joguk van játszani, és joguk 

van vallásukat gyakorolni. 

OK PROBLÉMA CÉL LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE 

Családi támogatás hiánya 

Kitörési lehetőség hiánya 

(gazdasági okok) 

Szocializáció 

Szegregált környezet 

Szegénység, sokgyerekes 

szegénységben élő családok 

Munkanélküli, alacsony 

végzettségű szülők 

8. Hiányos családi 
szocializáció, gyerekek 
nem tudják problémáikat 
megfogalmazni, 
szoronganak, nem tudnak 
beilleszkedni 

 Az érintett gyerekek 
szocializációja 

 Óvodában külön figyelmet kapnak a hátrányos 
helyzetű gyermekek.  

9. Szocializációs 
felzárkóztató programok 
hiánya 

 Gyerekek minél sikeresebben 
részt tudjanak venni az 
oktatásban 

 Szocializációs felzárkóztatási program kidolgozása 

10. Nem biztosított a 
kulturális javakhoz való 
hozzáférés 

 Az érintett gyerekek 
szocializációja, kultúrával való 
megismertetése 

 Nyári gyerekétkeztetési program keretében 
kulturális programok megrendezése 

 Civil szervezetek támogatása 

11. Családi háttér  Társadalmi mobilitás javítása  Életút megmutatása a gyerekeknek 

 Gyermekek, fiatalkorúak komplex szocializációs-
pályázati rendszere 
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OK PROBLÉMA CÉL LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE 

12. Feltételek hiánya  Gyerekek létszükségleteinek 
biztosítása, amely a gyerekek 
egészséges fejlődéséhez 
szükséges 

 Védőnői szolgálat segítségével a szülők 
felkészítése arra, hogyan kell foglalkozni a 
gyerekekkel – fejlesztő játékok, meseolvasás, 
közös játék 

13. Rossz lakhatási 
körülmények 

 Gyerekeknek élhető körülmények 
biztosítása  

 Bentlakásos kollégium biztosítása a 
gyermekszegénységben élők számára általános 
iskolás, középiskolás korban 

14. Szülők alacsony anyagi 
színvonala, jövedelme 

 Szülők minél magasabb iskolai 
végzettség elérése 

 Az érintett szülők felnőtt oktatás keretében 
általános iskolai, szakmunkás képzés befejezése 

18. táblázat: Gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
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Nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Európai Parlament 2015. január 28-án kelt jelentése szerint lassan halad a nők foglalkoztatásának javítása, amihez minőségi munkahelyekre 

van szükség. A válság katasztrofális következményekkel járt a nők foglalkoztatásának minőségére nézve. Problémát jelent továbbá a nemek 

közötti bérszakadék.  

OK PROBLÉMA CÉL LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE 

Gazdaság változása 

Értékváltás, identitás krízis 

Több generációs 

családmodell megváltozása 

Kompromisszum hiány 

Gazdasági váltás 

Társadalom 

Felelősségvállalás hiánya 

15. Munkáltatók, 
munkavállalók kiválasztása 
esetén előnyben részesítik 
a férfiakat 

Rugalmas és alternatív 

munkalehetőségek megteremtése  szabályozás kialakítása 

16. GYES-ről, GYED-ről 
munkába való visszatérés 
nehézségei 

GYES-ről, GYED-ről munkába 

visszatérés támogatása  Rugalmas és alternatív munkalehetőségek 
megteremtése 

17. Karrierlehetőség 
korlátozott 

Munkahelyteremtés 

Saját vállalkozás elindításának 

ösztönzése, vállalkozások 

támogatása 

 Magasabb képzettség elérésének támogatása 

18. Női munkanélküliségi ráta 
magasabb 

Női munkanélküliség csökkentése 

Saját vállalkozás elindításának 

ösztönzése, vállalkozások 

támogatása 

 EU-s pályázati lehetőségekről információhoz való 
hozzáférés biztosítása 

 Mentor program szervezése 

19. Nők számára alacsonyabb 
bér ajánlása ugyanazért a 
feladatért, mint a férfiak 
számra 

Az egyenlő bérszínvonal 

elérésének támogatása  Központi szabályozás kialakítása 

20. Családon belüli erőszak 
Az érintett nők helyzetének 

javítása  Segélyvonallal kapcsolatos információk 
disszeminációja  
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OK PROBLÉMA CÉL LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE 

21. Egyedülálló anyák 
Megélhetés biztosításának 

támogatása  Képzési lehetőségekről információk eljuttatása a 
célcsoport számára 

 Gyerekek számára bölcsődei, óvodai ellátás 
biztosítása 
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Idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az Európai Unió tagországai bár bizonyos hangsúlykülönbségekkel, de felismerték az idősödő társadalom jelentette kihívásokat, és aktívan 

keresik az idősek minőségi életét elősegítő programokat és az idősekre vonatkozó szociálpolitikai, jóléti rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát. 

Demográfiai előrejelzések szerint valamennyi időskorú csoport aránya növekedni fog, de a legidősebbek, azon belül pedig a nők részaránya 

emelkedik legintenzívebben. A folyamat jellemzői: növekszik az átlagéletkor, csökken az élve születések száma, magasabb a középkorúak 

halandósága, nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”). 

OK PROBLÉMA CÉL LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE 

Infrastruktúra hiányosságai 

Földrajzi elhelyezkedés 

sajátosságai 

Gazdasági helyzet 

Társadalmi helyzet 

22. Időseket ellátó rendszerek 
felkészületlenek a 
megváltozott ellátási 
szükségletekre (pl. 
idősotthonokban az 
ápolási szükségletek 
növekedése)  

Egyedülálló, idős emberek 

segítése  Idős otthonok fejlesztése – férőhelyek számának 
növelése, szolgáltatás minőségének növelése 

23. Jelzőrendszer kapacitás 
szűkössége 

Egyedülálló, idős emberek 

segítése  Jelzőrendszer kapacitás fejlesztése 

24. Külterületen élő idős, 
egyedülálló emberek 
figyelése, segítése csak 
részben megoldott 

Egyedülálló, idős emberek 

segítése  Tanyagondnoki szolgálat erősítése, önkéntes 
munka 

25. Idős korosztály társadalmi 
hasznosságának 
kiaknázatlansága 

Aktív nyugdíjasok hasznosnak 

érezzék magukat  Idős emberek civil szervezetek munkájába 
történő bevonása  

 Nyugdíjasok bevonása közéleti, kulturális 
tevékenységbe 
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OK PROBLÉMA CÉL LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE 

 Idősek önszerveződő csoportjainak segítése 
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Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A Magyar Közlöny 2013. május 24-i számában megjelent a végleges, elfogadott 2013, éve LXII. törvény szerint, melyet az Országgyűlés a 2013. 

május 13-i ülésnapján fogadott el, fogyatékkal élő személy “az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, 

fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős 

akadályokkal kölcsönhatásban, a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza, vagy gátolja. 2. § A Fot. 7/A. § (1) bekezdése 

alapján „A fogyatékos személy számára – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell 

a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.” 

OK PROBLÉMA CÉL LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE 

A fogyatékkal élők iskolai 

végzettség általában 

alacsonyabb 

A társadalomnak nincs 

személyes tapasztalata a 

fogyatékkal élőkkel 

kapcsolatban 

Cégek visszaéltek a 

fogyatékkal élők 

foglalkoztatásából származó 

előnyökkel 

Önkormányzat nem tud 

megfelelő munkahelyeket 

teremteni  

Munkaügyi Központban 

nincs megfelelő program a 

fogyatékkal élők segítésére 

Vállalkozók nem érdekeltek 

a munkahelyteremtésben  

Nincs pozitív diszkrimináció 

26. Elszigeteltség, 
kirekesztettség, hátrányos 
társadalmi megítélés 

 Elfogadás erősítése  

 Fogyatékkal élők integrációja a 
társadalomba 

 Olyan programok, játékok, amelyben mind épek, 
mind fogyatékkal élők részt vehetnek – mind 
gyermekek, mind felnőttek részére 

 Gyermeknapi rendezvényen olyan programok, 
játékok, amik lehetővé teszik az épek számára, 
hogy megismerjék, milyen nehézségei, speciális 
igényei vannak egy fogyatékkal élőnek  

 A városi önkormányzat támogatást ad a 
fogyatékkal élők rendezvényeinek – mind anyagi, 
mind természetbeni támogatás 

 A középiskolások önkéntes közösségi szolgálati 
kötelező óráinak egy részét fogyatékkal élők 
támogatására fordítani – ezáltal a fiatalok 
megismerik, milyen nehézségei, speciális igényei 
vannak egy fogyatékkal élőnek 

 Megoldani a fogyatékkal élők és épek közös 
iskoláztatását 
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OK PROBLÉMA CÉL LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE 

a fogyatékkal élők 

foglalkoztatói számára 

Kizárólag fogyatékos 

munkaerőt alkalmazó cégek 

versenyképessége alacsony 

27. Fogyatékkal élők 
hátrányos helyzetben 
vannak a munkaerőpiacon 

 Fogyatékkal élők munkavállalási 
lehetőségeinek javítása 

 Közösségi tevékenységekbe bevonni a fogyatékkal 
élőket, 

 Képzéseket szervezni a fogyatékkal élők számára 
28. Nem ismert a fogyatékkal 

élők száma, fogyatékuk 
milyensége, mértéke 

 Megismerni a célpiacot  Egyesületekkel felvenni a kapcsolatot – annak 
érdekében, hogy minél több információt 
szerezzen az Önkormányzat a fogyatékkal élőkről 

 Meghatározni, milyen már meglévő munkahelyen 
lehetne segíteni a fogyatékkal élők 
elhelyezkedését, illetve milyen új munkahelyek 
teremtésére lenne szükség. 

 Alternatív munkalehetőségek kialakítása 

 Civil szervezeteken keresztül munkahelyek 
teremtése 

29. Önsegítő csoportok hiánya 
 Önsegítő csoportok létrehozása 

 Fogyatékosok közösségi életbe 
történő bevonása 

 Együttműködés civil szervezetekkel 

30. Fogyatékkal élők számára 
a szolgáltatások 
elérhetősége korlátozott 

 Fogyatékkal élők számára a 
szolgáltatások azonos 
lehetőségének biztosítása 

 Intézmények akadálymentesítése (Pirtón: posta, 
óvoda) 

 Közlekedési eszközök, megállók 
akadálymentesítése 

31. A fogyatékkal élők 
hátrányos helyzetben 
vannak a munkaerő 
piacon 

 Fogyatékkal élők munkaerő piaci 
helyzetének javítása 

 Alternatív munkavállalási lehetőségek kidolgozása 
a célcsoport ismeretének függvényében 

 Alternatív munkavállalási lehetőségek teremtése 
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Külterületeken élők helyzete, esélyegyenlősége 

Bács-Kiskun megye különös jelentőséggel bíró bűnmegelőzésről szóló stratégiáját a Kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–

2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) számú Korm. határozatával fogadta el, Bács-Kiskun megye tekintetében különös jelentőséggel bíró stratégiáját. 

„Klasszikus értelemben vett kiterjedt tanyavilágról igazán csak Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területéin beszélhetünk. A biztonság és a 

köznyugalom fenntartása ezeken a területeken már századokkal ezelőtt is speciális módszereket igényelt. A lakott tanyák többségében idős, 

illetve egyedülálló, hátrányos helyzetű személyek, családok élnek. A külterületen, különösen a tanyavilágban élő népesség érzékenyebben reagál 

a bűnügyi helyzet változásaira, sőt más társadalmi rétegektől eltérően, sajátos helyzetükből fakadóan jobban igényli az állam szolgáltató 

gondoskodását.” 

OK PROBLÉMA CÉL LEHETSÉGES AKCIÓ A CÉL ELÉRÉSÉRE 

Elszigeteltség 

Földrajzi elhelyezkedés 

Gazdasági környezet 

Külterületen élők fő 

csoportjai: idősek, 

szociálisan hátrányos 

helyzetben élők, nagy 

családosok 

32. Külterületen élők számára 
a szolgáltatások 
korlátozottan elérhetőek 

 Külterületen élők számára a 
szolgáltatások elérésének javítása 

 Külterületi központok kialakítása. pl.: bolt, posta 

33. Egyedül élő idősek nagyon 
nehéz életkörülmények 
között élnek 

 Tanyagondnoki szolgálat 
elérhetőségének javítása 

 Több tanyagondnok alkalmazása járási szinten 

 Tanyagondnok által biztosított szolgáltatások 
körének szélesítése. pl.: vérnyomásmérő 

 Pályázatokon keresztül eszközök szerzése 
34. Utak járhatóságának 

problémája  Utak fejlesztése  Forrás keresése az utak fejlesztésére 

35. Közlekedés nem 
megoldott – iskolába 
jutás, orvoshoz jutás 

 Közlekedési lehetőségek 
fejlesztése 

 Tapasztalatok összegyűjtése, fejlesztési 
lehetőségek kidolgozása 

 Speciális szükségletek feltérképezése, képzés 
36. Nem kielégítő 

közbiztonság  Mezei őrszolgálat 
továbbfejlesztése 

 Tapasztalatok összegyűjtése, fejlesztési 
lehetőségek kidolgozása 

37. Közművek hiánya 
 Közművek fejlesztése  Pályázati lehetőségek, források összegyűjtése 
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 Esélyteremtő Programterv kiemelt hosszútávon megvalósulásra kerülő akciói 

A problémák feltárását követően a problémák priorizálására került sor. A Kerekasztal tagjai 

által legjelentősebbnek ítélt esélyegyenlőségi problémák orvoslására megfogalmazott akciók:  

1. Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának széles körű kiterjesztése 

járási szinten; 

2. 6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és nappali foglalkoztatási lehetőségének 

megteremtése; 

3. Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és természetbeni – lehetőségekkel 

kapcsolatos teljes körű tájékoztatásának és segítésének megteremtése járási szinten; 

Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának 

széles körű kiterjesztése járási szinten 

Az intézkedés címe, megnevezése 

Gyermekek integrációjának, tanulmányi 

támogatásának széles körű kiterjesztése járási 

szinten 

Célcsoport Fiatalok 

Probléma 

Hátrányos helyzetű fiatalok nagyon kis arányban 

vesznek részt felsőoktatási képzésben, még 

kevesebben fejezik be 

A feltárt probléma oka 

Hátrányos helyzetű fiatalok szülei nehezen tudják 

megteremteni az anyagi feltételeit annak, hogy 

gyermekeik főiskolán, egyetemen tanuljanak 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

Társadalmi mobilitás elősegítése 

Hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási tanulmányi 

lehetőségeinek a megteremtése 

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal 
Ifjúsági Stratégia 

Akció leírása 

1. Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) – részvétel a 

programban önkormányzati szinten – óvónők 

képzése, szociális támogatás, kulturális 

felzárkóztatás 

2. BURSA – önkormányzati támogatás újraindítása 

egyetemisták, főiskolások számára szociális 

alapon, 10 hónap,  

Teendők: a program részleteinek kidolgozása, az 

összeg elkülönítése a költségvetésből 

3. Jó tanuló, jó sportoló – ösztöndíj főiskolásoknak, 

egyetemistáknak 

Teendő: a program részleteinek kidolgozása, az 

összeg elkülönítése a költségvetésből 
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4. Vállalkozók Klubja – fiatalok tanulmányaihoz 

anyagi hozzájárulás 

Teendő: bátorítani a Vállalkozók Klubját, 

folytassák ezt a kezdeményezést, jövőre is 

hirdessék meg a programot 

Felelős Molnár Nándor 

Határidő 2016.05.01. 

Szükséges erőforrások 

Feladat Felelős Erőforrásigény 

(óra) 

IPR járási 

települések 

polgármesterei  

40 

BURSA járási 

települések 

polgármesterei  

40 

Jó tanuló, jó 

sportoló 

járási 

települések 

polgármesterei  

40 

Vállalkozók 

klubja 

járási 

települések 

polgármesterei  

10 

 

Eredményességi indikátorok 10 fő támogatásban részesítése 2016-2017 tanévben 

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága 

A támogatások forrásának lehetőségét több évre előre 

meghatározni 
19. táblázat: Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának széles körű kiterjesztése járási szinten 
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6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és nappali 

foglalkoztatási lehetőségének megteremtése 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és 

nappali foglalkoztatási lehetőségének megteremtése  

Célcsoport Gyerekek 

Probléma Az iskolai szünetben a hátrányos helyzetben lévőknek 

problémát jelent a 6-12 éves korú gyermekek 

felügyeletének megoldása.  

A feltárt probléma oka A szervezett programok, nyári táborokon való 

részvételnek anyagi vonzata van. A szülők ezt nem 

tudják finanszírozni.  

Az intézkedéssel elérni kívánt 

cél 

Cél, hogy minél több gyermek számára tudjanak a 

járási önkormányzatok közvetlen és közvetett módon 

ingyenes vagy nagyon alacsony költséggel járó 

programot biztosítani.  

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal 

Sport koncepció 

Gazdasági koncepció 2014-2019 

Akció leírása 1. Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 

tevékenységének fejlesztése.  

Teendő: Az Alapítvány valamely látványsportban 

utánpótlás csapatot alapít, és működtet; a helyi 

cégektől a működésére támogatást szerez (TAO).  

A csapatok munkájában (edzések, versenyek) a 

hátrányos helyzetű fiatalok részt vesznek, így az 

általuk szervezett nyári táborokban is részt tudnak 

venni. Az Alapítvány működtetése önkormányzati 

feladat, így Kiskunhalas Város Önkormányzat 

kijelölt munkatársának munkaköri leírásában 

szerepelni fognak az Alapítvánnyal kapcsolatos 

tevékenységek.  

2. A települések költségvetéséből forrás elkülönítése 

gyerekek táboroztatására – a települések 

maguknak határozzák meg ennek mértékét. A nyári 

táborozási támogatást civil szervezeteken keresztül 

kaphatják meg az arra érdemesek.  

3. Pályázatfigyelés: a járási önkormányzatok kijelölt 

munkatársai figyelik a nyári táboroztatásra, 

eszközbeszerzésre irányuló pályázatokat, szükség 

esetén civil szervezetekkel, oktatási 

intézményekkel, más önkormányzatokkal 

együttműködve vállalják, hogy minél több 

pályázatot adnak be annak érdekében, hogy 

forrást szerezzenek a gyerekek nyári táboroztatási 
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lehetőségeinek megteremtésére 

Felelős Molnár Nándor 

Határidő 2016. május 1 

Szükséges erőforrások Feladat Felelős Erőforrásigény 

(óra) 

Kiskunhalas 

Város Sportjáért 

Közalapítvány 

Fülöp Róbert 200 

Költségvetésből 

forrás 

elkülönítése 

járási 

települések 

polgármesterei  

50 

Pályázatfigyelés járási 

települések 

polgármesterei  

200 

 

Eredményességi indikátorok 1 db működő látványsport csapat 

1 fő munkaköri leírásában szerepel: Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány felügyelete 

Költségvetésben szereplő elkülönített összeg 

1 fő munkaköri leírásában szerepel: pályázatfigyelés 

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága 

A munkakörök fenntartása az Önkormányzaton belül 

20. táblázat: 6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és nappali foglalkoztatási lehetőségének megteremtése 



 

38 

 

Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és 

természetbeni – lehetőségekkel kapcsolatos teljes körű 

tájékoztatásának és segítésének megteremtése járási 

szinten 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és 

természetbeni – lehetőségekkel kapcsolatos teljes körű 

tájékoztatásának és segítésének megteremtése járási 

szinten 

Célcsoport Mélyszegénységben élők 

Probléma A célcsoport tagjai, különös tekintettel a célcsoport új 

tagjaira – mint friss munkanélküliek – nem tudják 

pontosan, hogy milyen szociális támogatás érhető el a 

számukra. A velük kapcsolatban álló intézmények és 

képviselőik sem minden esetben tudnak teljes körű 

információt nyújtani a célcsoport tagjai számára.  

A feltárt probléma oka A szociális ellátások rendszere 2013-2014 évben átalakult.  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

A célcsoporttal kapcsolatban lévő intézmények képviselői 

teljes körű tájékoztatást adjanak a célcsoport tagjainak.  

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Gazdasági koncepció 2014-2019 

Akció leírása A kapható támogatások összegyűjtése, leírása átlátható 

formában 

Célcsoporttal kapcsolatban lévő intézmények 

képviselőinek tájékoztatása az esélyegyenlőségi 

konferencia keretében 

A célcsoporttal kapcsolatban lévő intézmények 

tájékoztatják a célcsoport tagjait 

A dokumentum évenkénti frissítése 

Felelős Simon István 

Határidő 2016. 06.16. 

Szükséges erőforrások Feladat Felelős Erőforrásigény 

(óra) 

A kapható 

támogatások 

összegyűjtése, 

leírása átlátható 

formában 

Simon István 20 

Célcsoporttal 

kapcsolatban lévő 

intézmények 

képviselőinek 

tájékoztatása az 

esélyegyenlőségi 

konferencia 

Simon István 20 
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keretében 

A célcsoporttal 

kapcsolatban lévő 

intézmények 

tájékoztatják a 

célcsoport tagjait 

Simon István 20 

A dokumentum 

évenkénti 

frissítése 

Simon István 10 

 

Eredményességi 

indikátorok 

10 db a mélyszegénységben élők csoportjával kapcsolatban 

lévő intézmény bevonása az akcióba 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

A leírás évenkénti frissítése és az intézményeknek történő 

megküldése 

21. táblázat: Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és természetbeni – lehetőségekkel kapcsolatos teljes körű 
tájékoztatásának és segítésének megteremtése járási szinten 
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 Esélyteremtő Programterv kiemelt rövidtávon megvalósulásra kerülő akciói 

A Programterv keretében rövidtávon megvalósuló esélyegyenlőségi akciók 2015. október 31-

ig megvalósulnak:  

1. Járási szintű esélyegyenlőségi konferencia rendezése; 

2. Fogyatékkal élők élete nehézségeinek megismertetése a fogyaték nélkül élőkkel; 

3. Önkéntes közösségi munka lehetőségének megteremtése járási szinten. Célterületek: 

EU projekt megvalósítás, önkormányzati feladatok, esélyegyenlőség kérdései; 

4. Védőnői program – édesanyák anyai kompetenciáinak fejlesztésére; 

Esélyegyenlőségi konferencia 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

Járási szintű esélyegyenlőségi konferencia rendezése 

Célcsoport Valamennyi esélyegyenlőségi problémával érintett csoport 

Probléma Az esélyegyenlőség kérdése Magyarországon még fejletlen, az 

esélyegyenlőségi témákkal foglalkozóknak nincs megfelelő 

visszajelzése az elvégzett feladatokkal kapcsolatosan 

A feltárt probléma 

oka 

Az esélyegyenlőség gyakorlati és magas szintű megvalósulásához 

hazánkban nemcsak pénz, hanem szemléletváltás is szükséges 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

Fő cél: 

Szakmai szervezetek szakmai szemléletének további erősítése 

További célok: 

Tudásmegosztás 

A konferencián résztvevő meghívott előadók megosztják a 

résztvevőkkel a témához kapcsolódó tapasztalataikat, ezzel erősítve az 

esélyegyenlőség gyakorlati megvalósulását 

Projekt akcióinak disszeminációja, szakmai csoportok megvalósításba 

történő bevonása 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Gazdasági Program 2007-2013. kiegészítése  

Kiskunhalas Város Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Programja 

Kiskunhalas Város gazdasági programjának alapjai 2007-2013  

Akció leírása 
1. Konferencia céljának meghatározása 

2. Tematika összeállítása, időpont kitűzése 

3. Előadó személyek megnevezése és meghívása 

4. Résztvevők körének meghatározása 

5. Rendezvényszervezés 

6. Konferencia dokumentálása 



 

41 

7. Konferencia lebonyolítása 

Felelős Molnár Nándor 

Határidő 2015. november 30. 

Szükséges 

erőforrások 
Feladat Felelős 

Erőforrásigény 

(óra) 

Költség 

(Ft) 

Konferencia céljának 

meghatározása 

Molnár 

Nándor 

3 - 

Tematika 

összeállítása, időpont 

kitűzése 

Molnár 

Nándor 

3 - 

Előadó személyek 

megnevezése és 

meghívása 

Molnár 

Nándor 

3 - 

Résztvevők körének 

meghatározása 

Molnár 

Nándor 

3 - 

Rendezvényszervezés Kiskunhalas 

Sóstó-Fürdő 

Idegenforgalmi 

Kft. 

4 470.000 

Konferencia 

dokumentálása 

Molnár 

Nándor 

4 - 

Konferencia 

lebonyolítása 

Molnár 

Nándor 

4 - 

 

Eredményességi 

indikátorok 

Konferencián résztvevők száma: 50 fő 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

A konferencián elhangzott előadások anyagának nyilvánossá tétele a 

konferencia résztvevőinek körében 

22. táblázat: Járási szintű esélyegyenlőségi konferencia rendezése 
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Esélyegyenlőségi nap 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

Fogyatékkal élők élete nehézségeinek megismertetése a 

fogyaték nélkül élőkkel 

Célcsoport Fogyatékkal élők (akadályozottak) 

Probléma A járásban élő emberek nem kellően ismerik az akadályozottak 

problémáit 

A feltárt probléma 

oka 

A társadalomnak nincs személyes tapasztalata a fogyatékkal 

élőkkel kapcsolatban. Nincs elegendő hangsúly fektetve az 

akadályozottak életének bemutatására, megismerésére. 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

A fogyaték nélkül élők közelebbről is megismerik a fogyatékkal 

élők életének nehézségeit, a két csoport közötti társadalmi 

különbségek csökken, fogyatékkal élők társadalmi 

elfogadottsága nő.  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Gazdasági Program 2007-2013. kiegészítése 

Kiskunhalas Város Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Programja 

Kiskunhalas Város gazdasági programjának alapjai 2007-2013  

Kiskunhalas Város Középtávú Sportkoncepciója 2007-2013 

Akció leírása Esélyegyenlőségi rendezvények szervezése a járási 

településeken. 
1. a rendezvény felelőseinek megnevezése 

2. kapcsolatfelvétel a projektben nem résztvevő településekkel 

3. a rendezvények időpontjainak meghatározása 

4. a rendezvény lebonyolítására akcióterv összeállítása, a 

népszerűsítő rendezvényeken az akadályozottak életének 

bemutatása játékos formában 

- kerekesszék, amely bármely résztvevő számára 

kipróbálható 

- akadálypályás verseny kerekesszékkel, amely bármely 

résztvevő számára kipróbálható 

- esélyegyenlőségi kvíz 

- szembekötős játék 

5. rendezvények lebonyolítása – ide értve egy multimédiás 

bemutató megtartását 

Felelős Molnár Nándor 

Határidő 2015. szeptember 1. 

Szükséges erőforrások 
Feladat Felelős 

Erőforrásigény 

(óra) 

Költség 

(Ft) 

A rendezvény 

felelőseinek 

megnevezése 

Molnár 

Nándor 

3 - 
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Kapcsolatfelvétel a 

projektben nem 

résztvevő 

településekkel 

Molnár 

Nándor 

3 - 

A rendezvények 

időpontjainak 

meghatározása 

Molnár 

Nándor 

3 - 

A rendezvény 

lebonyolítására 

akcióterv 

összeállítása, a 

népszerűsítő 

rendezvényeken az 

akadályozottak 

életének 

bemutatása játékos 

formában 

Molnár 

Nándor 

5 - 

Rendezvények 

lebonyolítása 

Molnár 

Nándor 

2 - 

 

Eredményességi 

indikátorok 

Rendezvényen résztvevők száma: 20 fő 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Az esemény népszerűsítésére készült brossura 

A települési önkormányzatok elhelyezik az esemény 

dokumentációját a honlapjukon 
23. táblázat: Fogyatékkal élők élete nehézségeinek megismertetése a fogyaték nélkül élőkkel 
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Önkéntes közösségi munka 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

Önkéntes közösségi munka lehetőségének megteremtése 

járási szinten. Célterületek: EU projekt megvalósítás, 

önkormányzati feladatok, esélyegyenlőség kérdései 

Célcsoport Gyerekek 

Probléma A fiataloknak – különös tekintettel a középiskolásokra – kis 

betekintése van arra, hogy milyen lehetőségei vannak 

karrierépítés tekintetében.  

A feltárt probléma oka A fiatalok későbbi pályaválasztási elképzeléseit, 

továbbtanulási hajlandóságát befolyásolja, hogy milyen 

környezetben szocializálódnak, milyen területekre van 

lehetőségük betekintést nyerni.  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

A fiataloknak lehetőséget teremteni a projekt rendezvényein 

keresztül az EU projekt megvalósítás, esélyegyenlőség, az 

önkormányzati tevékenység egy kis szeletébe.  

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Kiskunhalas Város Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója 

Akció leírása A projekt keretében megrendezésre kerülő rendezvények 

lebonyolításában lehetősége lesz minden járási településről 2 

középiskolás fiatalnak részt venni. Az általuk ellátott feladat 

a kötelezően ellátandó önkéntes közösségi munka keretében 

felmutatható. 

A rendezvények:  
1. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 számú projekt keretében 

megrendezésre kerülő 9 információs nap, projekt 

eredményeit népszerűsítő nap, illetve esélyegyenlőségi 

nap 

2. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 számú projekt záró 

konferenciája 

A fiatalok az alábbi feladatok ellátásában vesznek részt:  
- a vendégek fogadása 

- jelenléti ívek aláíratása 

- szórólapok osztása 

- helyszín berendezése 

- játékok során animátori szerep betöltése 

- a rendezvény tapasztalatainak összefoglalása 1 oldalban 

A program meghirdetésének módja: a járási települések 

Facebook oldalukon hirdetik meg a lehetőséget, a 

jelentkezés önkéntes, a jelentkezés sorrendje alapján 

kerülnek kiválasztásra a fiatalok 
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Felelős Simon István 

Határidő 2015.09.17 

Szükséges erőforrások 
Feladat Felelős 

Erőforrásigény 

(óra) 

Költség 

(Ft) 

Toborzás – 

minden járási 

településen  

Simon 

István 

3 - 

Az önkéntes 

munka 

dokumentálása 

Simon 

István 

3 ? 

Tapasztalatok 

összefoglalók 

összegyűjtése 

Simon 

István 

3 ? 

 

Eredményességi 

indikátorok 

20 fiatal részvétele a programban 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

A járási települések önkormányzatai vállalják, hogy évente 

egy, az önkormányzat által szervezett rendezvény 

lebonyolításába bevon 2-2 középiskolás diákot.  
24. táblázat: Önkéntes közösségi munka lehetőségének megteremtése járási szinten. Célterületek: EU projekt megvalósítás, 

önkormányzati feladatok, esélyegyenlőség kérdései 
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Nyári tanulmányi felzárkóztatási program 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

Nyári tanulmányi felzárkóztatási program, hátrányos 

helyzetű elsősorban roma származású tanulók 

lemorzsolódásának megakadályozására 

Célcsoport Hátrányos helyzetű elsősorban roma származású általános 

és középiskolás fiatalok és azok szülei 

Probléma A térségben a felnőtt társadalom körében jelentős 

társadalmi, szocializációs problémák jelentkeznek. A 

gyermekek és fiatalok körében beilleszkedési problémák, 

tanulási nehézségek tapasztalhatóak, ennek következtében 

a célcsoporton belül aránytalanul magas a bukások, ennek 

következtében az évfolyamismétlők száma 

A feltárt probléma oka A feltárt problémák a családi háttérre vezethetőek vissza. 

Az emberek életét meghatározza, hogy kisgyermek korban 

hogyan foglalkoztak velük, milyen neveltetést kapnak. Sok 

esetben a szülők nem tudják, hogyan, miképpen tanítsák, 

fejlesszék  gyermeküket, vagy fel sem ismerik ennek 

jelentőségét. 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

A nyári szünet időszakában a bukott tanulók pótvizsgára 

történő felkészítésével csökkenteni, optimális esetben 

megakadályozni az évfolyam ismétléseket.  

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Ifjúsági koncepció 

Akció leírása 1. Egyeztetés a kisebbségi önkormányzattal, az iskolai 

ifjúsági segítő hálózattal, valamint az utca bizalmi 

hálózattal és az érintett iskolák vezetőivel, 

pedagógusaival az akció szakmai megvalósíthatóságáról 

2. A célcsoporton belül a bukott tanulók felmérése 

összegyűjtése 

3. Az ifjúsági segítő hálózat, valamint az utcabizalmi 

hálózat egyeztetése, igényfelmérése az érintett tanulók 

szüleivel. Végleges részvételi lista összeállítása 

4. A foglalkozások megszervezése, megtartása 

5. Az ifjúsági segítő hálózat, valamint az utcabizalmi 

hálózat folyamatos kapcsolattartása a tanulókkal, a 

szülőkkel és a foglalkozásokat tartó pedagógusokkal. 

6. A foglalkozás eredményeinek bemutatása a záró 

konferencián 

Felelős Molnár Nándor 

Határidő 2015.10.30. 

Szükséges erőforrások Feladat Felelős Erőforrásigény 
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(óra) 

Egyeztetés az 

iskolákkal, az 

ifjúsági segítő 

hálózattal, 

valamint az 

oktatási 

intézményekkel 

Szűcs Csaba 

alpolgármester, 

Molnár Nándor 

5 

A feladatlista 

kidolgoztatása 

Molnár Nándor 2 

Feladatlista 

kidolgozása 

Molnár Nándor 8 

A munkafüzet 

megszerkesztése 

és nyomtatása 

Sóstó Kft. 4 

Tanulmányi 
felzárkóztatási 
program hátrányos 
helyzetű, 
elsősorban roma 
származású tanulók 
lemorzsolódásának 
megakadályozására 

Molnár Nándor 8 

 

Eredményességi 

indikátorok 

A felzárkóztatási programban részt vett tanulók száma és 

aránya a bukott tanulok számán belül a célcsoportban. A 

pótvizsgán eredményesen szerepelt tanulók száma. 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

A kisebbségi önkormányzattal, az iskolákkal közösen 

minden évben kezdeményezzük a nyári felzárkózató 

foglalkozások megtartását. 
25. táblázat: Járási szintű védőnői foglalkozások kidolgozása 



 

 

 Az Esélyteremtő Programterv disszeminációja 

A disszeminációs tevékenységek célja, hogy a Programtervben foglaltak minél szélesebb 

körhöz eljuthasson, ezzel hozzájárulva a Programtervben foglaltak megvalósulásához.  

SSz. Disszeminációs 

tevékenység megnevezése 

Disszeminációs tevékenység 

által elért személyek száma 

Disszeminációs 

tevékenység 

időpontja 

1. 

Esélyegyenlőségi 

programterv elküldése a 

járási önkormányzatok 

számára 

27 fő 2015. július 17. 

2. 

Esélyegyenlőségi 

programterv felöltése a 

Felzárkóztatási Kerekasztal 

munkájában résztvevő 

önkormányzatok honlapjára 

1 000 fő 2015. július 20. 

3. Esélyegyenlőségi nap 40 fő 
2015. július 20 – 

2015. augusztus 15. 

4. 
Esélyegyenlőségi 

konferencia 
100 fő 

2015. szeptember 

17. 

5. 

Esélyegyenlőségi 

akciótervek nyomtatott 

változatának elérhetővé 

tétele a Felzárkóztatási 

Kerekasztal munkájában 

részt vevő önkormányzatok 

recepcióján 

1 000 fő 2015. július 20 

26. táblázat: Az Esélyteremtő Programterv disszeminációja 



 

 

 

 Táblázatok jegyzéke 

1. táblázat: Célmeghatározás módszertana 4 

2. táblázat: Kerekasztal és Munkacsoport ülések tematikája 5 

1. táblázat: Álláskeresők 6 

2. táblázat: Ellátottak száma 8 

3. táblázat: Foglalkoztatás 9 

4. táblázat Fogyatékosak (Akadályozottak) 10 

5. táblázat: Gyermekek 11 

6. táblázat: Gyermekek általános iskolai tanulmányainak befejezésének száma 12 

7. táblázat: Nyugdíjasok száma 13 

8. táblázat: Idősek, munkanélküliségének száma 13 

10. táblázat: Lakhatás 15 

11. táblázat: Lakónépesség az év végén 16 

12. táblázat: Állandó népesség (2013) 17 

13. táblázat: Természetes szaporodás 18 

14. táblázat: Nők 19 

15. táblázat: Nők (iskolai végzettség) 20 

3. táblázat: Mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége 23 

4. táblázat: Gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 25 

5. táblázat: Gyermekek integrációjának, tanulmányi támogatásának széles körű kiterjesztése járási 

szinten 35 

6. táblázat: 6-12 éves gyermekek szünidei ellátásának és nappali foglalkoztatási lehetőségének 

megteremtése 37 

7. táblázat: Célcsoportok szociális támogatási – pénzbeli és természetbeni – lehetőségekkel 

kapcsolatos teljes körű tájékoztatásának és segítésének megteremtése járási szinten 39 

8. táblázat: Járási szintű esélyegyenlőségi konferencia rendezése 41 
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258/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti 

Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) állására Kovács Andrea által beadott pályázatot 

szakmailag magas színvonalúnak ítéli meg. A pályázatban foglalt szakmai és vezetői 

elképzelések alapján javasolja Kovács Andrea megbízását a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti 

Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

 

 

259/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 243/2015. Kth. számú 

valamint 244/2015. Kth. számú határozatait.  

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratát 

módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Okirat száma: 7/2015. 

Módosító okirat 

 
A Kiskunhalasi Bóbita Óvodának a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2014. április 3. 

napján kiadott, 119/2014. Kth számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 

bekezdése alapján a 259/2015. Kth. sz. határozattal a következők szerint módosítom: 
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1.. Az alapító okirat 22. pontjában: 

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

Tagintézménye: 

- Bóbita Óvoda Bajza Utcai tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2. 

telephelye: nincs 

helyébe a: 

Székhelye: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

Telephelye: 

- Bajza Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2. 

szöveg lép. 

2. Az alapító okirat 23. pontjában: 

- Bóbita Óvoda 

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

- Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája 

87 óvodai férőhely (3 db. 29 fős csoportszoba) 

helyébe a  

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

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

- Telephely: Bajza Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2. 

87 óvodai férőhely (3 db. 29 fős csoportszoba) 

szöveg lép. 

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kiskunhalas, 2015.november 26. 

P.H. 

Fülöp Róbert 

polgármester 
 

 

260/2015. Kth. 

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

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Okirat száma: 8/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17. 

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bajza Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

4.2.. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés ellátás; sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált óvodai nevelése, hallás fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista, 

egyéb pszichés fejlődési zavarral súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási 

zavarral; kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás; 

német nemzetiségi óvodai nevelés ellátás; óvodai intézményi étkeztetés; gyermekek egyéb 

napközbeni ellátása; m.n.s egyéb személyi szolgáltatás; integrációs és képesség 

kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára; 

munkahelyi étkeztetés;  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

4. 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5. 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6. 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
4.5.. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó 

intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül a fenntartó által meghatározott 

felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településekről is vehet 

fel gyermekeket. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza 

meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A pályázati eljárással kapcsolatos 

feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói 

jogokat a Polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 
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2 
Munka Törvénykönyve 

hatálya alá tartozó jogviszony 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező intézmény, 

a gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 

tere 17.  

óvoda 318 

2 
Telephely: Bajza Utcai Óvoda Kiskunhalas 

Szabó Ervin u. 2.. 

óvoda 87 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 

tere 17. 

4730/21 saját tulajdon óvodai nevelés 

2 
6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin 

u. 2. 

630/1 saját tulajdon óvodai nevelés 

 

7. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv2014. április 3. napján kelt, 121/2014 Kth. okiratszámú alapító okiratot 

visszavonom. 

Kelt: Kiskunhalas, 2015. november 26. 

P.H. 

Fülöp Róbert 

Polgármester 

 

 

261/2015. Kth. 
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint 

fogadja el: 
 

Okirat száma: 9/2015. 

Módosító okirat 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének a 

Kiskunhalas Város Önkormányzata által a 2015. május 28. napján kiadott, 2/2015. számú alapító 

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 261/2015 Kth.sz 

határozattal következők szerint módosítom: 

 

1.Az alapító okirat 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése c rész a következő 10. ponttal egészül ki: 

10. 104035 gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kiskunhalas, 2015. november 26. 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 
 

 

262/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 
Okirat száma: 10/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet alapító okiratát a következők 

szerint adom ki: 

1.A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv 
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1.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezete 

1.1.2. ................................................................................................................................ r
övidített neve: KIGSZ 

1.2............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv 

1.2.1. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

1.2.2. ................................................................................................................................ t
elephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

hrsz: 4730/21 

2 Lomb utcai főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5., hrsz.:5183 

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

4 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Bibó 

István gimnázium 

6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 21., 

hrsz.: 2604/15 

5 
Oktatási ingatlan, Bernáth Bajos 

Kollégium 

6400 Kiskunhalas, bajza u. 1/a. hrsz.: 596 

6 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi 

Kertvárosi Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23., hrsz.: 

2884/1 

7 
Oktatási ingatlan Kiskunhalasi 

Felsővárosi Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6., hrsz.: 

372 

8 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Fazekas 

Mihály Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas Fazekas Mihály u. 1. 

hrsz.: 630/1 

9 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi 

Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, köztársaság u. 17., 

hrsz.:3685 

10 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Alapfokú 

Művészeti Iskola 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17., 

hrsz.: 3685 

11 
Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28., hrsz.: 

2385/4 

12 

Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Vári 

Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola 

és Kollégium 

6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5., 

hrsz.:1708 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01. 

2.2............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
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2.2.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Kiskunhalas Város önkormányzata 

2.2.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Kiskunhalas Város önkormányzata 

3.1.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1............................................................................................................................................. A 

költségvetési szerv közfeladata: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

4.2............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

4.3............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv alaptevékenysége: önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok; más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

4.4............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

4 074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 

5 081045 Szabadidősport- rekreációs sport – tevékenység és támogatása 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési 

egyéb szolgáltatások 

9 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
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10 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

4.5............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiskunhalas város 

4.6............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv vállalkozási 

tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére bevételt képezhet. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város 

Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos 

feladatokat a jegyző látja el, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény, 

továbbá a 77/1993.(V.12.) kormányrendelet alapján. 

5.2............................................................................................................................................. A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
foglalkoztatási 

jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti 

jogviszony 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény 

2 
munka törvénykönyve 

alá tartozó jogviszony 

.. 

5.3............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv felépítése és működése: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által 

jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. május 28. napján kelt, 2/2015 okiratszámú alapító okiratot 

visszavonom. 

Kelt: Kiskunhalas, 2015. november 26. 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 

 

 

263/2015. Kth. 
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1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

tárgyalást kezdeményezzen a kötelezően biztosítandó 

- pszichiátriai betegek nappali ellátása 

- szenvedélybetegek nappali ellátása 

- hajléktalan személyek nappali ellátása 

közszolgáltatások biztosítása érdekében a  Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia 

Integrált Szociális Intézmény vezetésével. 

2.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

tárgyalást kezdeményezzen a kötelezően biztosítandó 

- gyermekek átmeneti otthona  

közszolgáltatások biztosítása érdekében az SOS Gyermekfalvak Magyarország kecskeméti 

intézményének vezetésével. 

3.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy  

szándéknyilatkozat küldésével  tájékoztassa a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi 

és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztályát  a kötelezően előírt 

közszolgáltatás biztosítása érdekében tett intézkedésről.  

 

264/2015. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény által meghatározott család és gyermekjóléti szolgálat, illetve család és 

gyermekjóléti központ kötelezően ellátandó feladatát a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

útján kívánja ellátni. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás között az egyes szociális és 

gyermekvédelmi feladatok ellátása átadás-átvételi megállapodás 1. és 4. pontját 2016. január 

1. napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 

 „1. A Felek megállapodnak abban, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

(Szoctv.) meghatározott: 

- étkeztetés (62. §), 

- házi segítségnyújtás (63. §),  

- család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. § (8); Gyvt. (174. § (4)), 

- család- és gyermekjóléti központ, 

- támogató szolgáltatás (65/C. §),  

- nappali ellátás (65/F. § (1) bek.)  

szociális alapszolgáltatás feladatát,  

 

- idősek otthona (68. § (1) bek.) 

- fogyatékos személyek otthona (69. § (1) bek.) 

- időskorúak gondozóháza (82. §) 

- hajléktalan személyek átmeneti szállása (84. § (2) bek.)  

szakosított ellátás feladatát,  

 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (Gyvt.) meghatározott: 

- család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. § (8); Gyvt. (174. § (4)),  

- családok átmeneti otthona (51. §)  

gyermekjóléti alapellátás feladatát 
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a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata(i) alapján teljes körűen átadja határozatlan 

időre a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak.” 

 

„4. A felek megállapodnak abban, hogy az intézmény működtetéséhez a Társulás vagy a 

hatályos jogszabályok alapján az állami támogatás igénylésére jogosult szervezet állami 

támogatást igényel a mindenkori hatályos költségvetéséről szóló tv. alapján.” 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az 2. pontban 

meghatározott szerződés, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és központ 2016. 

január 1. napjától történő működéséhez szükséges dokumentumok aláírására.  

 

265/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Fülöp Róbert 

polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti feladat átadás-átvállalási szerződés 

aláírására. 

 

Feladat átadási-átvállalási szerződés 
Központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről 

 

Amely létrejött egyrészről 

 

 

Balotaszállás Község Önkormányzata (6412 Balotaszállás, Ady E. u. 26., adószáma:…., 

képviseli: Huszta István polgármester), 

 

Harkakötöny Község Önkormányzata (6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1., adószáma:….., 

képviseli: Brassó Imre Albert polgármester), 

 

Kisszállás Község Önkormányzata (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28., adószáma:….., 

képviseli: Kispál István polgármester), 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8., adószáma: ….., 

képviseli: Huszár Zoltán polgármester), 

 

Pirtó Község Önkormányzata (6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19., adószáma: ……………., 

képviseli: Nagy Ferenc polgármester), 

 

Zsana Község Önkormányzata (6411 Zsana, Kossuth u. 3., adószáma:……, képviseli: Visnyei 

Miklós polgármester),  

 

mint feladatellátásban érintett önkormányzatok (továbbiakban: Önkormányzatok), 

 

másrészről 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószáma: 15724904-

2-03; képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint feladatot átvevő és ellátó jogutód 

(továbbiakban: Önkormányzat) 

 

harmadrészről: 
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószáma: 15542315-

1-03; képviseli: Maczkó József alelnök), mint eszköz átadó 

 

továbbiakban együtt: Szerződő Felek 

 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: Az Önkormányzatok kijelentették, hogy a képviselő-testületeik döntése alapján 

2013. július 1-től a Központi Orvosi Ügyeletet Kiskunhalas Város Önkormányzatán keresztül 

kívánják biztosítani, mely céljából Feladat átadási-átvállalási szerződést kötöttek a Szerződő 

Felek. 

 

1.) Az Önkormányzatok kijelentik, hogy a képviselő-testületeik döntése alapján 2016. 

január 1-től a Központi Orvosi Ügyeletet továbbra is Kiskunhalas Város 

Önkormányzatán keresztül kívánják biztosítani. 

 

2.) Az Önkormányzatok átadják, Kiskunhalas Város Önkormányzata pedig átvállalja az 

Önkormányzatok közigazgatási területén a Központi Orvosi Ügyelet komplex 

szervezését, jogszabályokban meghatározott és az egészségügyi szakmai 

szabályokban leírt tartalmi követelményeknek megfelelő, előírt szakmai színvonalú 

működtetését jelen szerződésben szabályozott feltételek szerint. 

 

3.) Központi Orvosi Ügyelet helye: 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1. 

 

4.) A felnőtt orvosi ügyeleti ellátás ideje: 

a) Munkanapokon: a napi rendelések befejezése után 16,00 órától másnap reggel 

8,00 óráig 16 órában 

b) munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: reggel 8,00 órától másnap reggel 

8,00 óráig, 24 órában.  

  A gyermek orvosi ügyelet ellátási ideje:  

a) Munkanapokon: a napi rendelések befejezése után 16,00 órától másnap reggel 

8,00 óráig 16 órában 

b) munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: reggel 8,00 órától másnap reggel 

8,00 óráig, 24 órában.  

 

5.) Az Önkormányzatok hozzájárulnak, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata a 

Központi Orvosi Ügyelet működtetését jelen szerződés alapján külső szolgáltatóval is 

elláthatja. 

 

6.) Az Önkormányzatok hozzájárulnak, hogy a Központi Orvosi Ügyeletet ellátó, 

Kiskunhalas Város Önkormányzata vagy az általa közbeszerzés vagy beszerzés 

alapján kiválasztott szolgáltató, jelen szerződés alapján az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Bács-

Kiskun megyei kirendeltségénél közvetlenül finanszírozási szerződést kössön a 2.) 

pontban rögzített feladat vonatkozásában, és a finanszírozás összege közvetlenül 

Kiskunhalas Város Önkormányzata vagy az általa megbízott szolgáltató számlájára 

kerüljön átutalásra. 

 

7.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működési engedélyének 

beszerzésére, a finanszírozási szerződés megkötésére, és minden, a Központi Orvosi 

Ügyelet működésével kapcsolatos szerződés megkötésére Kiskunhalas Város 
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Önkormányzata vagy az általa megbízott szolgáltató jogosult és egyben köteles. 

 

8.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás az 1. számú mellékletben szereplő 

tulajdonában lévő tárgyi eszközöket Kiskunhalas Város Önkormányzata részére 

térítésmentesen, ingyenesen használatba adja. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 

használatra átvett tárgyi eszközöket jelen megállapodás tárgyát képező orvosi 

ügyeleti ellátás során használhatja. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárul, 

hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata a nevezett eszközöket használatba adja az 

általa a feladat ellátásával megbízott szolgáltatónak, kizárólag a feladat ellátás 

céljából.  Az így átadott tárgyi eszközök továbbra is a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás tulajdonát képezik. 

 

9.) Jelen szerződés hatályba lépésének napjától Kiskunhalas Város Önkormányzata vagy 

az általa feladat ellátással megbízott szolgáltató köteles gondoskodni 

a) a működéshez szükséges 3. pont szerinti rendelő és kapcsolódó helyiségeinek a 

mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó 

műszerek, berendezési tárgyak biztosításáról, a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulástól átvett tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatáról, pótlásáról, 

kiegészítéséről, 

b) a rendelő és a kapcsolódó helyiségek bérleti, közüzemi díjainak 

megfizetéséről, 

c) a veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról, 

d) a működéshez szükséges felelősségbiztosítás megkötéséről, 

e) a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtéséről,  

f) a tevékenységhez előírt nyilvántartások vezetéséről, információk 

szolgáltatásáról. 

 

10.) Az Önkormányzatok és Kiskunhalas Város Önkormányzata rögzítik, hogy a 

Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

továbbá dologi költségeinek fedezeteként elsődlegesen az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól” szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben biztosított pénzeszközök 

szolgálnak, a finanszírozás kizárólag a Központi Orvosi Ügyelet kiadásaira 

használható fel. 

 

11.) Az Önkormányzatok a feladat ellátáshoz a tárgyévet megelőző év január 1-jei 

lakosságszámuk arányában támogatást nyújtanak, mely összeget minden év december 

20-ig fogadnak el az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek. Az így 

elfogadott támogatást havonta, pénzeszköz átadásként, a tárgyhó 5. napjáig 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 11732064-15338806 számú OTP Bank Nyrt.-nél 

vezetett bankszámlájára utalják át. 

 

12.) Az Önkormányzatok kinyilvánítják és kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben az 

Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása, továbbá a havi támogatás nem fedezné a 

feladat ellátása kapcsán felmerülő indokolt költségeket, abban az esetben soron 

következő képviselő-testületi ülésükön további forrást állapítanak meg a 

működőképesség fenntartása érdekében. 

 

13.) Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy legkésőbb a tárgyév január 30- 

napjáig – Kiskunhalas Város Önkormányzata az ügyeleti ellátás teljesítéséről, 

tapasztalatairól, mutatóiról, költségeinek alakulásáról szóló írásbeli beszámolója 

alapján – a szerződést felülvizsgálják, figyelembe véve a működés során szerzett 



 

14 

 

tapasztalatokat. 

 

14.) Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit egymás között közös 

megegyezéssel bármikor módosíthatják, kiegészíthetik vagy megszüntethetik, 

figyelemmel a közbeszerzésre vonatkozó szabályokra. 

 

15.) Jelen szerződés módosítását, megszüntetését bármelyik fél kezdeményezheti. A 

módosításra vonatkozó szándékot a kezdeményező fél legalább 30 nappal korábban 

köteles jelezni.  

 

16.) Jelen szerződést a felek bármelyike 3 hónapos felmondási idő mellett a másik félhez 

intézett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti, 

figyelemmel a közbeszerzésre vonatkozó szabályokra. 

 

17.) A jelen szerződés rendkívüli felmondással akkor szüntethető meg, ha valamelyik fél a 

jelen szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott lényeges kötelezettségét 

jelentős mértékben megszegi, különösen ha: 

a) Kiskunhalas Város Önkormányzata legalább 8 napon keresztül a jelen 

szerződésben leírt módon nem biztosítja a központi orvosi ügyeleti ellátást, 

b) Kiskunhalas Város Önkormányzata, vagy az általa megbízott szolgáltató 

központi orvosi ügyeleti ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét 

visszavonták. 

 

18.) A felmondási idő alatt Kiskunhalas Város Önkormányzata köteles az ügyeleti ellátást 

folyamatosan biztosítani, és ezen időszak alatt részére az ügyeleti ellátás 

biztosításához feltétlenül szükséges, indokolt és igazolt költségeit Önkormányzatok 

megtérítik. 

 

19.) Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből és feladatellátásból eredő vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, melyek 

eredménytelensége esetére kikötik – értékhatártól függően – a Kiskunhalasi 

Járásbíróság, vagy a Kecskeméti Törvényszék  kizárólagos illetékességét.  

 

20.) Jelen szerződés 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időre jön 

létre. 

 

21.) Szerződő Felek a 2013. június 28. napján kelt Központi alapellátási orvosi ügyelet 

megszervezéséről szóló Feladat átadási-átvállalási szerződést jelen szerződés 

aláírásával egyidejűleg hatályon kívül helyezik. 

 

22.) A felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a 

vonatkozó egészségügyi szabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

Jelen szerződést Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ……../2015. (…..) 

számú határozatával, Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ……../2015. 

(…..) számú határozatával, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 265/2015. 

(XI.26.) számú határozatával, Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

……../2015. (…..) számú határozatával, Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-

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

testülete a ……../2015. (…..) számú határozatával, Zsana Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a ……../2015. (…..) számú határozatával, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás a 

……./2015. (….) számú határozatával jóváhagyta, melyekben foglalt felhatalmazással élve a 
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polgármesterek, illetve a társulás elnöke (alelnöke), mint az önkormányzati, illetve társulási 

akarattal teljességgel megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag 

aláírták. 

 

Kiskunhalas, 2015. ……………. 

 

 

Önkormányzatok képviseletében:  

 

Huszta István Balotaszállás polgármestere  ..............................................................  

 

Brassó Imre Albert Harkakötöny polgármestere  ..............................................................  

 

Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere  ..............................................................  

 

Kispál István Kisszállás polgármestere  ..............................................................  

 

Huszár Zoltán Kunfehértó polgármestere  ..............................................................  

 

Nagy Ferenc Pirtó polgármestere  ..............................................................  

 

Visnyei Miklós Zsana polgármestere  ..............................................................  

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében: 

 

Maczkó József alelnök ……………………………………….. 
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Ssz. Megnevezés 

Mennyiség 

nyilván-

tartott 

      

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT  

Felnőtt ügyelet     

Számítógép 

      

1 MS WINDOWS XP HU home leltári szám: 09979 1  db  

        

Ügyeleti kocsi 

        

1 Mitsubishi Pajero Pinin Wagon 1,8 MP leltári szám: 09706 1  db  

        

Orvosi eszközök 

        

1 Oxigénpalack reduktorral  leltári szám: 09601 1  db  

2 Vérnyomásmérő Precise leltári szám: 09605 1  db  

3 ATMOLIT motoros szívó leltári szám: 09606 1  db  

4 Vizsgáló lámpa leltári szám: 09602 1  db  

5 Fellépő zsámoly leltári szám: 09621 1  db  

6 Műszerkocsi leltári szám: 09623 1  db  

7 Laringoszkóp készlet, standard szett leltári szám: 09630 1  db  

8 Ambu Mark III. lélegeztető ballon szett leltári szám: 09632;09633 2  db  

        

Berendezési tárgyak 

        

1 Kórtermi szék  leltári szám: 09625 1  db  

2 Számítógép asztal  leltári szám: 09726 2  db  

3 Polcos szekrény leltári szám: 09731; 09727 3  db  

4 Fiókos szekrény leltári szám: 09728; 09949 2  db  

5 Akasztós szekrény leltári szám: 09730 1  db  

6 Térelválasztó bútorlap leltári szám: 09729 1  db  

7 Gyógyszeres szekrény leltári szám: 09616 1  db  

8 Fali polc leltári szám: 09950 2  db  

9 Forgószék leltári szám: 09599 2  db  

10 Hűtőszekrény leltári szám: 09626 2  db  

11 Isolde heverő leltári szám: 09716 1  db  

12 Mikrosütő leltári szám: 09707 1  db  

13 Televízió leltári szám: 09708 1  db  

14 Klíma 1 db 3,6 kW  leltári szám 10099, 1 db 2,6 kW  leltári szám 10100 2  db  

15 Kanapéágy yacc leltári szám: 09725 1  db  

16 Asztali lámpa leltári szám: 06017 1  db 

  

 

 

 

    

 

 

 

    

      

Gyermek ügyelet     
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Számítógép 

      

1 17” Samsung 793S TCO’03 monitor leltári szám: 09952 1  db  

2 MS WINDOWS XP HU home leltári szám: 09979 1  db  

3 OFFICE 2003 SB HUN leltári szám: 09980 1  db  

4 Nyomtató Samsung multifunkc.+kábel  leltári szám: 09981 1  db  

        

Orvosi eszközök 

        

1 Oxigénpalack reduktorral  leltári szám: 09601 1  db  

2 Ultrahangos inhalátor leltári szám: 09603 2  db  

3 ATMOLIT motoros szívó leltári szám: 09606 1  db  

4 Vizsgáló lámpa leltári szám: 09602 1  db  

5 Conicotómiás szett – gyermek leltári szám: 09619 1  db  

6 Conicotómiás szett – felnőtt leltári szám: 09620 1  db  

7 EKG készülék képernyővel leltári szám: 09627 1  db  

8 OMRON inhalátor leltári szám: 10334 1  db  

9 Belgyógyászati vizsgáló asztal leltári szám: 09628 1  db  

10 Fellépő zsámoly leltári szám: 09621 1  db  

11 Pólyázó asztal leltári szám: 09622 2  db  

12 Műszerkocsi leltári szám: 09623 1  db  

13 Laringoszkóp készlet, pediátriai leltári szám: 09631 1  db  

14 AMBU Transzp. Maszk leltári szám: 09618 1  db  

        

Berendezési tárgyak 

        

1 Várótermi pad leltári szám: 09629 3  db  

2 Kórtermi szék leltári szám: 09624 4  db  

3 Számítógép asztal leltári szám: 09635 1  db  

4 Akasztós szekrény leltári szám: 09730 1  db  

5 Beépített szekrény leltári szám: 09634 1  db  

6 Orvosi íróasztal leltári szám: 09614 1  db  

7 Gyógyszeres szekrény leltári szám: 09616 1  db  

8 Gyógyszeres szekrény üveges leltári szám: 09615 2  db  

9 Kartonozó szekrény  leltári szám: 09617 3  db  

10 Beépített szekrény leltári szám: 09636 1  db  

11 Fali polc leltári szám: 09950 3  db  

12 Forgószék leltári szám: 09600 1  db  

13 Hűtőszekrény leltári szám: 09626 2  db  

14 Isolde heverő leltári szám: 09716 1  db  

15 Mikrosütő leltári szám: 09707 1  db  

16 Televízió leltári szám: 09708 1  db  

17 Asztali lámpa leltári szám: 06017 1  db  

 

266/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 1. 

melléklete szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 

Működési Szabályzat kihirdetésére. 
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1. melléklet 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht.) 9.§ b) 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 módosítja: 

 

1. A 38/2015. Kth számú határozattal elfogadott, 168/2015. Kth számú határozattal 

módosított. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

(a továbbiakban: SzMSz) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht.) 9.§ b) 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.” 

2. Az SzMSz 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A KÖH gazdálkodási besorolása: saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési 

szerv” 

3.Az SzMSz IX. Fejezet 1. pontja a következő bekezdéssel egészül ki: 

(Jegyzői Titkárság Szervezés és személyügy feladata:) 

„- Kiállítja az igazolást a végrehajtást kérőnek a lakóingatlan lefoglalása tényének 

bejelentéséről. 

- Kiállítja az igazolást az árverési vevőnek a lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem 

bejelentéséről” 

 

4. Az SzMSz IX. Fejezet 4. pontja a következő bekezdéssel egészül ki: 

 

(Belső Ellenőrzés feladata) 

„ - Az üzletszabályzatában foglaltak betartása szempontjából ellenőrzi a távhőszolgáltató 

tevékenységét.” 

 

5. Az SzMSz IX. Fejezet 7. pontja a következő bekezdéssel egészül ki: 

 

(Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Stratégiai Csoport feladata) 



 

19 

„ - Ellátja a vagyonbiztosítással, valamint a kapcsolódó káresemények kezelésével összefüggő 

feladatokat.” 

 

 

6. Jelen SzMSz módosítás 2015. december 1. napjával lép hatályba. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. november 26. 

 

         Dr. Ferenczi Mária  

          jegyző 

 

 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete   a  266/2015 (XI. 26.) 

határozatával, Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………/2015. 

(VI. …..) számú határozatával,  Pirtó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

………./2015. (VI. …….) számú határozatával hagyta jóvá.                                                                                                                                                                                                                   

 

267/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 148/2011. 

Kth számú határozattal elfogadott „Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi 

Intézkedési Tervét”. 

 

268/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy mint a 

VAKÁCÓ Kft. tagja nem kívánja megvásárolni Zsana Község Önkormányzatának 882.000,- 

Ft névértékű és Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 510.000,- Ft névértékű üzletrészeit. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Zsana 

Község Önkormányzata 882.000,- Ft névértékű üzletrészének és Kiskunmajsa Város 

Önkormányzata 510.000,- Ft névértékű üzletrészének kívülálló, harmadik személy részére 

történő értékesítése esetén elővásárlási jogáról, annak lemondásáról vagy gyakorlásáról a 

konkrét adásvétel, a konkrét vételi ajánlat közlése után kíván és tud érdemben nyilatkozni. 

 

269/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 2015. évi Ellenőrzési Tervének módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 2015. évi ellenőrzési tervének 1.,2. és 3. számú mellékletét az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. számú melléklet 

 

M u n k a i d ő   m é r l e g 

2015. év 
 

 

1./ Létszám 2 fő ellenőr 
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2./ Elméleti kapacitás 365 nap/fő/év 365 nap/fő 

 Csökkentő tényezők személyenként:  

 - szombat, vasárnap (egyéb munkaszüneti napok) 104 nap 

 - fizetett ünnepek (jan.1., márc.15., ápr.5-6., máj.1.; máj. 

24-25., aug. 20., okt. 23. nov.1., dec. 25-26.) 
 

7 nap 

 - szabadság 36 nap 

 - továbbképzés, képzés 14 nap 

 - munkaterv, egyéb feladatok 20 nap 

 - nyilvántartási, belső ellenőrzési vezetői feladatok 20 nap 

 Csökkentő tényezők összesen    201 nap/fő 

   

3./ Kapacitás (ellenőrzésre fordítható napok száma) 1. fő 164 nap 

 Kapacitás (ellenőrzésre fordítható napok száma) 2. fő 

2015. április 01-től 

123 nap 

4./ Munkatervi feladatokra szükséges napok száma:                   287 nap 

 Ebből:  

 Önkormányzati felügyeleti és belső ellenőrzésre 

(2. sz. melléklet szerint) 

 

254 nap 

   

5./ Rendelkezésre álló kapacitás 287 nap 

 Ebből:  

 Előre tervezett önkormányzati felügyeleti és belső 

ellenőrzésre, ellenőrzési feladatokra felhasználva: 

254 nap 

 
Év közbeni feladat átadás-átvételi feladatokra 

Pénzügyi osztály - ellenőrzési egység között 
13 nap 

 Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli 

ellenőrzésekre, tanácsadó tevékenységre, egyéb 

tevékenységekre): 

 

 

20 nap 
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2. számú melléklet 

Éves ellenőrzési terv 

2015. évre 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31. 

§-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg: 

 

1. A tervet megalapozó elemzések, kockázat elemzések: 

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó: 

 Elemzések és kockázatelemzések: 

- hivatkozási (iktató) száma: E/19-1/2014. 

- elvégzésének időpontja: 2014.11.14. 

 

Az elvégzett elemzések és kockázatelemzések rövid összefoglalása: 
A korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai alapján a kockázatelemzés készítésekor a kiemelt kockázati tényezőket 

jelentőségük szerint sorba állítottuk és értékeltük, annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok 

bekövetkezési valószínűsége és azok milyen hatással lehetnek az adott szervezetre, ha valóban felmerülnek. 

 

A kockázatelemzés készítésekor az alábbi főfolyamatokat értékeltük: 

  Jogszabálykövetés  

  Tervezés - gazdálkodás 

  Vagyongazdálkodási feladatok 

  Bevételi előirányzat teljesítése 

  Humán erőforrás - bérgazdálkodás 

  Gépjármű üzemeltetés 

  Élelmezési tevékenység 

  Szervezeti változás 

  Számviteli és egyéb nyilvántartások, adatszolgáltatás 

  Közbeszerzés 

  Állami támogatások igénylése – elszámolása 
 

A kockázatelemzésben a folyamatok jelentősége és kockázata szerint az alábbi értékelési szempontok alapján 

határoztuk meg az ellenőrizendő folyamatok prioritását: 

 

Értékelési szempontok Folyamatok jelentősége és 

kockázata szerinti mutatók 

átlaga 

A/ alacsony kockázat 1-2,5 

K/ közepes kockázat 2,51-3,5 

M/ magas kockázat 3,51-5 

 

Az értékelés szerint az alábbi folyamatok minősültek magas kockázatúnak: 

 Előirányzatok teljesítése 

 A költségvetési maradvány megállapítása 

 Programok, rendezvények költségelszámolása 

 Működési bevételek  

 Engedélyezett létszám és feladatellátás 
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 Technikai dolgozók munkaköri leírása, munkaidő nyilvántartása 

 Étkezési kedvezményben részesülők nyilvántartása 

 Térítési díjak beszedése 

 Üzemi konyha pénzügyi gazdálkodása 

 Pénzügyi rendelkezési jogkörök gyakorlása 

 Feladatmegosztás 

 Beszámoló készítés  

 Állami támogatásokhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetése 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i 38/2015. számú határozatával 

jóváhagyott Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat, belső ellenőrzése keretében gondoskodik a 

felügyelt költségvetési szervek belső ellenőrzéséről is.  

2. Az elvégezendő ellenőrzések leírása: 

1. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Munkaruha, védőruha nyilvántartás vizsgálata  
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a munkaruha, védőruha biztosítása 

szabályszerűen történik-e és a nyilvántartás követi-e a 

reálfolyamatokat. 

Az ellenőrzött szerv: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda  

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap 

 

2. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Szabadságok nyilvántartásának vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: A szabadságok nyilvántartása, a jelenléti íveken való 

megjelenítése és a bérszámfejtői feladások egyezőségének és 

szabályszerűségének vizsgálata. 

Az ellenőrzött szerv: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszer ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap 

 

 3. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Étkezési kedvezményben részesülők jogosultságának 
ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a kedvezményes étkezést 

igénybevevők nyilvántartása alátámasztja-e a kedvezményre 

való jogosultságokat. 

Az ellenőrzött szerv: Százszorszép Óvodák  

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 10 nap/fő 
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4. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Munkába járás elszámolásának ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a munkába járáshoz kapcsolódó 

közlekedési költségtérítések bizonylatolása, elszámolása, 

nyilvántartása szabályszerűen történik-e. 

Az ellenőrzött szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 10 nap/fő 

 
5. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendelet 17. melléklete szerinti kötelező egyezőségek 

biztosítása az EPER Elektronikus Pénzügyi Rendszerben 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatalban alkalmazott könyvelő program 

biztosítja-e teljes körűen az Áhsz. 17. mellékletében előírt 

kötelező egyezőségek fennállását.  

Az ellenőrzött szerv: Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 

Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 10 nap/fő 
 

6. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál 
a 2015. januárjában elvégzett „a nemzetiségi 
önkormányzat részére 2014 évben átadott pénzeszközök 
felhasználásának ellenőrzése” vizsgálat javaslataira tett 
intézkedések végrehajtása. 

Az ellenőrzés célja: Az E/1-5/2015. számú ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatokra 

tett intézkedések megfelelő végrehajtásának ellenőrzése. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi utóellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 10 nap/fő 

  
7. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Önkormányzati vagyonanalitika és vagyonkimutatás 
szabályszerűségének vizsgálata  

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata 

vagyonelemeinek analitikus nyilvántartása megfelel-e a 

jogszabályi, és a belső szabályozási előírásoknak. Biztosított-e az 
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analitikus és a főkönyvi nyilvántartás egyezősége. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 
Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi  

Az ellenőrzés ütemezése: III. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 10 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 

8. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Önkormányzati vagyon megóvásának biztosítása 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzati 

vagyonbiztosítása megfelelően garantálja-e a vagyon megóvását.  

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 
Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszer ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: III. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 7 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 

9. sz. Ellenőrzés 

 

 10. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Halasi Városgazda Zrt. városüzemeltetési feladatainak 
ellátása vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: A városüzemeltetési feladatok Városgazda Zrt. általi ellátásának 

szabályozottsága és elkülönített nyilvántartásának vizsgálata 

Az ellenőrzött szerv: Halasi Városgazda Zrt. 

Az ellenőrizendő időszak: 2014-2015 év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 35 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Halasi Városgazda Zrt. Ügyvezető Igazgató 

Az ellenőrzés tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának követelés kezelési 
szabályozása és gyakorlata 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az önkormányzat jelentős követelés 

állományának kezelése megfelelően szabályozott-e és a 

szabályozás gyakorlati alkalmazása megfelelő-e. 

(legutóbbi ÁSZ vizsgálat részét képezte 

Az ellenőrzött szerv: Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 

Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő, 20 nap/fő 
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Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek: 

1) eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; 

2) pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések; 

3) programok elemzése és értékelése; 

4) folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése; 

5) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata; 

6) közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, szemle, mintavétel, 

tételes vizsgálat) 

3. számú melléklet 

 

Ellenőrzések összesítése 

Ellenőrzés típusa  Száma 

Szabályszerűségi ellenőrzés 7 db 

Rendszer ellenőrzés 2 db 

Szabályszerűségi utóellenőrzés 1 db 

Összesen, tervezett ellenőrzések 

száma: 
10 db 

 

Az ellenőrzések időbeli ütemezési terve: 

IV.  a tervezett ellenőrzési idő és ellenőrzési kapacitás: 254 nap 

Feladat ellátás 

időpontja 

Szükséges 

létszám 

Szükséges 

idő 
Az ellenőrzés sorszáma, címe 

I. n. év 1 fő 15 nap 
1. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

Munkaruha, védőruha nyilvántartás vizsgálata  

I. n. év 1 fő 15 nap 
2. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

Szabadságok nyilvántartásának vizsgálata 

II. n. év 2 fő 10 nap 

3. Százszorszép Óvodák 

Étkezési kedvezményben részesülők jogosultságának 

ellenőrzése 

II. n. év 2 fő 10 nap 
4. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

Munkába járás elszámolásának ellenőrzése 

II. n. év 2 fő 10 nap 

5. Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és 

gazdálkodási Osztály  

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 

Korm. rendelet 17. melléklete szerinti kötelező 

egyezőségek biztosítása az EPER Elektronikus Pénzügyi 

Rendszerben 

IV. n. év 2 fő 10 nap 

6. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

A 2015. januárjában elvégzett „a nemzetiségi 

önkormányzat részére 2014 évben átadott pénzeszközök 

felhasználásának ellenőrzése” vizsgálat javaslataira tett 

intézkedések utóvizsgálata 

III. n. év  2 fő 10 nap 7. Önkormányzati vagyonanalitika és vagyonkimutatás 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
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szabályszerűségének vizsgálata 

III. n. év 2 fő 7 nap 8. Önkormányzati vagyon megóvásának biztosítása 

IV. n. év 2 fő 35 nap 
9. Halasi Városgazda Zrt. 

Városüzemeltetési feladatok vizsgálata 

IV. n. év 2 fő 20 nap 

10. Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és 

Gazdálkodási Osztály 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának követelés kezelési 

szabályozása és gyakorlata 

 

b) Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli ellenőrzésekre, tanácsadó 

tevékenységre, egyéb tevékenységekre, átszervezés miatti vizsgálatokra, átadás-átvételekre, 

feladat ellátás módosításának regisztrációs idejére) 20 nap 

 

270/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 2016. évi Ellenőrzési Tervét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

Melléklet 

 

KISKUNHALAS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal 

 

 

2016. ÉVI 
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ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

 

 

 
2015. november 26. 

 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési tervét 

és összefoglaló éves ellenőrzési tervét az alábbi szempontok figyelembevételével határozza 

meg: 

 

A 2016. évre szóló, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésére, az 

önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, működtetett intézmények 

belső- és felügyeleti ellenőrzésére vonatkozó éves ellenőrzési terv: 
 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a,  

2. az államháztartásról szóló többszörösen módosított 2011. évi CXCV. törvény 69. § és a 

70. §-a,  

3. a számvitelről szóló többszörösen módosított 2000. évi C. törvény,  

4. a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló ugyancsak 

többszörösen módosított 1991. évi XX. törvény 140. § /1/ bekezdés e) pontja, 

5. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdése és 31. §-a, 32. § (4) 

bekezdése, valamint  

6. Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalának 

Belső Ellenőrzési Kézikönyve  

 

alapján készült el. 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) alapján: 

 

A belső ellenőrzés 
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A belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 

amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 

növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel 

és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső 

kontrollrendszerének hatékonyságát; 

A belső ellenőrzési vezető: a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, ha a 

költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó 

személy; 

 

A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért 

felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, 

valamint a belső ellenőrzési vezető által - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával - kidolgozott és a költségvetési 

szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális 

függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron 

kívüli ellenőrzések figyelembevételével; 

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása; 

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 

d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése; 

e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal 

összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába 

nem vonható be. 

A belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásában,  

A belső ellenőrnek tevékenysége során függetlennek, külső befolyástól mentesnek, 

pártatlannak és tárgyilagosnak kell lennie. 

A belső ellenőrzést végző személy, szervezeti egység vagy szervezet tevékenységének 

tervezése során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron 

kívüli ellenőrzések figyelembevételével állítja össze. 

A vizsgálatvezető az ellenőrzési programot szakmai megítélésének megfelelően állítja össze. 

A belső ellenőr önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 

tartalmazó ellenőrzési jelentést. 

 

A belső ellenőrzés feladata 

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, 

különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és 

elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 

 

A belső ellenőrzési vezető feladata 

1) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; 

2) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a 

költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - 

jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon 

követése; 

3) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának 
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irányítása; 

4) az ellenőrzések összehangolása; 

5) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül 

fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének 

érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és 

javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 

6) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője 

számára történő megküldése; 

7) az éves ellenőrzési jelentés összeállítása. 

 

Költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet az Áht. 70. § (4) bekezdésében 

meghatározott engedéllyel rendelkező személy végezhet. 

 

A belső ellenőr jogosult: 

1) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az 

ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére; 

2) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához 

kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a 

közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott 

adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról 

másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti 

dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, 

illetve visszaadni; 

3) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától 

írásban vagy szóban információt kérni; 

4) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával 

összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető 

jóváhagyásával; 

5) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni. 

 

A belső ellenőrzés tervezése 

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján - az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - 

stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv 

vezetője hagy jóvá. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-2019. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét a Képviselő-

testület 308/2014. Kth. határozatában fogadta el.  

A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a 

tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 

Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján 

felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell 

alapulnia. 

Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves 

ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn 

belül ellenőrizni kell. 

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 
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összefoglaló bemutatását; 

- a tervezett ellenőrzések tárgyát; 

- az ellenőrzések célját; 

- az ellenőrizendő időszakot; 

- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 

- az ellenőrzések típusát; 

- az ellenőrzések tervezett ütemezését; 

- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 

- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 

- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 

- a képzésekre tervezett kapacitást; 

- az egyéb tevékenységeket. 

Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének 

egyetértésével módosíthatja. 

Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, 

illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. 

A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra megküldi a költségvetési 

szerv vezetőjének. 

 

Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre 

vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, illetve főjegyző részére a tárgyévet 

megelőző év november 30-ig. Társulás esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre 

vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott költségvetési szerv vezetője és a 

társulási tanács elnöke részére. 

 

Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet 

megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján: 

Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet 

a) ,az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 

b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, 

vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, 

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával 

kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában 

meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a 

költségvetési szerv vezetője (a polgármesteri hivatal esetében a jegyző) köteles gondoskodni a 

belső ellenőrzés működtetéséről a vonatkozó jogszabályok, a pénzügyminiszter által közzétett 

módszertani útmutatók, és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.  

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 

szervek ellenőrzéséről is. 

 

Az ellenőrzés során vizsgálni és értékelni kell: 

1. A belső ellenőrzés elemzési tevékenysége körében: 

a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének 
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gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 

valódiságát; 

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és 

javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, 

kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása 

érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a 

belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 

intézkedéseket. 

 

2. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében: 

a) a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 

egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és 

érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői 

rendelkezések előírásai; 

b) a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi 

elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások 

ellenőrzése; 

c) a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve 

működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni; 

d) a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által 

végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, 

illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e 

meg; 

e) az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek 

megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt 

adatok teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul. 

 

3. A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenység keretében: 

a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, 

vizsgálatával, kockázatának becslésével; 

b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és 

hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 

c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési 

rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos 

továbbfejlesztésében; 

d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén; 

e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; 

f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének 

növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a 

költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. 

 

Készítette: belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: Jegyző 

A Képviselő-testületi jóváhagyás száma és időpontja:  

 

                   Jegyző 
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1. számú melléklet 

 

M u n k a i d ő   m é r l e g   

2016. év 
 

 

1./ Létszám 2 fő ellenőr 

   

2./ Elméleti kapacitás 366 nap/év/fő 366 nap 

 Csökkentő tényezők (nap/fő):  

 - szombat, vasárnap (egyéb munkaszüneti napok) 103 nap 

 - fizetett ünnepek (jan.1., márc.15., márc 27-28., máj.1.; máj. 

16., aug. 20., okt. 23. nov.1., dec. 25-26.) – ebből munkanap 
 

6 nap 

 - szabadság 36 nap 

 - továbbképzés, képzés 15 nap 

 - munkaterv, egyéb feladatok 20 nap 

 Csökkentő tényezők összese 180 nap/fő 

 Belső ellenőrzési vezetői feladatokra fordított napok 

száma (belső ellenőrzési vezetőnél) 

 

20 nap 

3./ Kapacitás (belső ellenőrzési feladatokra fordítható 

napok száma) 

 

352 nap 

   

4./ Munkatervi feladatokra szükséges napok száma: 352 nap 

 Ebből:  

 Önkormányzati felügyeleti és belső ellenőrzésre 

(2. sz. melléklet szerint) 

 

332 nap 

   

5./ Rendelkezésre álló kapacitás 352 nap 

 Ebből:  

 Előre tervezett önkormányzati felügyeleti és belső 

ellenőrzésre, ellenőrzési feladatokra felhasználva: 

 

332 nap 

 Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli 

ellenőrzésekre, tanácsadó tevékenységre, egyéb 

tevékenységekre): 

 

 

20 nap 
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2. számú melléklet 

 

Éves ellenőrzési terv 

2016. évre 

 

 

A Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány 

rendelet 31. §-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg: 

 

1.  A tervet megalapozó elemzések, kockázat elemzések: 

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó: 

 Elemzések és kockázatelemzések: 

- hivatkozási (iktató) száma: E/13-2/2015. 

- elvégzésének időpontja: 2015.11.15. 

 

 

Az elvégzett elemzések és kockázatelemzések rövid összefoglalása: 
Az elfogadott Stratégiai Ellenőrzési Terv és a korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai alapján a kockázatelemzés 

készítésekor a kiemelt kockázati tényezőket jelentőségük szerint sorba állítottuk és értékeltük, annak alapján, 

hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége és azok milyen hatással lehetnek az adott 

szervezetre, ha valóban felmerülnek. 

 

A kockázatelemzés készítésekor az alábbi főfolyamatokat értékeltük: 

  Szakmai feladatellátás, szabályozottság  

  Humánerőforrás gazdálkodás 

  Irányítás és belső kontrollrendszer 

  Kommunikáció és együttműködés 

  Tervezés, költségvetés készítés 

  Gazdálkodási, pénzkezelési folyamatok 

  Számviteli folyamatok 

  Működés, üzemeltetés 

  Iratkezelés és irattározás 

  Informatikai támogató folyamatok 
 

A kockázatelemzésben a folyamatok jelentősége és kockázata szerint az alábbi értékelési szempontok alapján 

határoztuk meg az ellenőrizendő folyamatok prioritását: 

 

Értékelési szempontok Folyamatok jelentősége és 

kockázata szerinti mutatók 

átlaga 

A/ alacsony kockázat 1-2,5 

K/ közepes kockázat 2,5-3,5 

M/ magas kockázat 3,5-5 

 

Az értékelés szerint az alábbi folyamatok minősültek magas kockázatúnak: 

 Szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló szabályozás 

 Szakmai és adminisztratív intézkedések kiadásokra gyakorolt hatása 
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 A teljesített bevételek és kiadások bizonylatolása 

 Önkormányzati támogatások elszámolása 

 Engedélyezett létszám és feladatellátás 

 Alkalmazott besorolási és bérrendszer 

 Munkaköri leírások, munkaidő nyilvántartások 

 Pénzügyi rendelkezési jogkörök gyakorlása 

 Beszámoló készítés  

 Költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetése 

 

Kiskunhala Város Önkormányzatának többször módosított 18/2014. (XI.28.) számú, A 

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 63.§-a 

alapján:  

(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.  

(2) Az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti  

a) folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és 

ellenőrzés) FEUVE – és  

b) belső ellenőrzés útján biztosítja.  

 

(3) Az önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodik a hivatal és a felügyelt 

költségvetési szervek belső- és felügyeleti ellenőrzéséről.  

 

(4) A közös önkormányzati hivatal a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírt belső ellenőrzési kötelezettségét belső ellenőr 

útján látja el. A belső ellenőr ellenőrzési feladatkörében független, nem utasítható, és csak a 

jegyzőnek van alárendelve. A belső ellenőrzés rendjét részletesen a belső ellenőrzési 

kézikönyv tartalmazza. 

 

 

Az elvégzendő ellenőrzések leírása: 

 

I. Felügyeleti ellenőrzések 

1. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 
Önkormányzati támogatás felhasználása 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a 2015. évi önkormányzati 

támogatás a célnak megfelelően került-e felhasználásra, illetve 

az elszámolás határidőben és az előírásoknak megfelelően 

történt-e meg. 

Az ellenőrzött szerv: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap/fő 

 

2. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Önkormányzat Közalapítványainak nyújtott 
támogatások felhasználása 
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Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a 2015. évi önkormányzati 

támogatás a célnak megfelelően került-e felhasználásra, illetve 

az elszámolás határidőben és az előírásoknak megfelelően 

történt-e meg. 

Az ellenőrzött szerv: 
Támogatott közalapítványok:  

Halasi Csipke Közalapítvány, 

Városért Közalapítvány  

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap/fő 

 

3. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének 
átfogó ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény szabályozottan és 

szabályosan folytatja-e gazdálkodási tevékenységét, 

kialakította-e és megfelelően működteti-e belső 

kontrollrendszerét – különös figyelemmel az intézményhez 

telepített vagyon működtetési feladatokra. 

Az ellenőrzött szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

Az ellenőrizendő időszak: 2014-2016. évek 

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés (átfogó felügyeleti) 

Az ellenőrzés ütemezése: III. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 40 nap/fő 

 

4. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
távhőszolgáltatási feladatainak ellátása vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: A Képviselő-testület 189/2015. Kth. A halasi Városgazda Zrt. 

ÁSz vizsgálatának Intézkedési Terve II/2. pontja alapján a 

távhőszolgáltatás, mint közfeladat-ellátás szabályszerű 

teljesítésének ellenőrzése. 

Az ellenőrzött szerv: Halasi Városgazda Zrt. 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: II. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap/fő 

Összesen felügyeleti ellenőrzésre 90 nap 

 

II. Belső ellenőrzések 

 
5. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának vagyonkezelési 
szerződései 

Az ellenőrzés célja: A vagyonkezelési szerződések tartalmának jogszabályi 

megfelelősége, illetve az értékcsökkenés visszapótlási eljárás 
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megfelelőségének ellenőrzése.  

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 

Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: IV. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 
 

6. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Általános Forgalmi Adó bevallás ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Kiskunhalas Város Önkormányzatának és a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal ÁFA bevallásainak utó ellenőrzése. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 

Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: IV. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 

 

7. sz. Ellenőrzés 

 
8. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Pénztárgép használat 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény új pénzforgalom 

kezelési rendszere megfelel-e a jogszabályi előírás 

változásoknak.  

Az ellenőrzött szerv: 
Martonosi Pál Városi Könyvtár 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
9. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Beruházási, felhalmozási és fejlesztési célú 

Az ellenőrzés tárgya: Gyermekétkeztetés ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az önkormányzat kötelező 

gyermekétkeztetési közfeladatának ellátása szabályosan, 

gazdaságosan és megfelelően dokumentáltan történik-e. 

Az ellenőrzött szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 
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pénzfelhasználás ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az ellenőrzési időszakban a fejlesztések 

pénzfelhasználása hogyan alakult, az elszámolások 

megtörténtek-e. A fenntartási időszak költségeinek fedezete 

biztosított-e?  

Az ellenőrzött szerv: 
Thorma János Múzeum 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
10. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Mulasztási naplók ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az intézményben a mulasztási naplók 

szabályszerűen és megfelelően alátámasztottan vezettettek-e és 

az adatai megegyeznek-e a kapcsolódó nyilvántartásokkal, 

adatszolgáltatásokkal. 

Az ellenőrzött szerv: 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszer 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 5 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
11. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Mulasztási naplók ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az intézményben a mulasztási naplók 

szabályszerűen és megfelelően alátámasztottan vezettettek-e és 

az adatai megegyeznek-e a kapcsolódó nyilvántartásokkal, 

adatszolgáltatásokkal. 

Az ellenőrzött szerv: 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszer 

Az ellenőrzés ütemezése: I. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 5 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
12. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Kinevezések ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az intézményben a kinevezések a 

jogszabályi előírásoknak megfelelőek-e. 

Az ellenőrzött szerv: 
Százszorszép Óvoda 

Az ellenőrizendő időszak: 2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: IV. n.év 
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Szükséges ellenőrzési kapacitás: 8 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 
13. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Kinevezések ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az intézményben a kinevezések a 

jogszabályi előírásoknak megfelelőek-e. 

Az ellenőrzött szerv: 
Városi Bölcsőde  

Az ellenőrizendő időszak: 2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi 

Az ellenőrzés ütemezése: IV. n.év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 8 nap/fő 

Ellenőrzés kezdeményezője: Intézményvezető 

 

 

 

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek: 

7) eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; 

8) pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések 

ellenőrzése; 

9) programok elemzése és értékelése; 

10) folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése; 

11) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata; 

12) közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, szemle, mintavétel, 

tételes vizsgálat) 

 

 

3. számú melléklet 

 

Ellenőrzések összesítése 

Ellenőrzés típusa  Száma 

Pénzügyi 6 db 

Szabályszerűségi ellenőrzés 4 db 

Rendszer ellenőrzés 3 db 

Összesen, tervezett ellenőrzések 

száma: 
13 db 

 

 

Az ellenőrzések időbeli ütemezési terve: 

V.  a tervezett ellenőrzési idő és ellenőrzési kapacitás: 332/fő nap 

Ellenőrz

és száma 

Feladat ellátás 

tervezett 

időpontja 

Szükséges 

kapacitás 
Az ellenőrzés megnevezése 

1. 
II. n. év 15 nap 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 

Önkormányzati támogatás felhasználása 

2. II. n. év 10 nap Önkormányzat Közalapítványainak nyújtott 
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támogatások felhasználása 

3. III. n. év 40 nap Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének 

átfogó ellenőrzése 

4. II. n. év 10 nap Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

távhőszolgáltatási feladatainak ellátása vizsgálata 

5. IV. n. év 10 nap Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

vagyonkezelési szerződései 

6. IV. n. év 10 nap Kiskunhalas Város Önkormányzatának és a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal ÁFA 

bevallásainak utó ellenőrzése. 

7. I n. év 20 nap Gyermekétkeztetés ellenőrzése 

8. I. n. év 10 nap Martonosi Pál Városi Könyvtárnál a pénztárgép 

használata 

9. I. n. év 15 nap Thorma János Múzeum Beruházási, felhalmozási és 

fejlesztési célú pénzfelhasználás ellenőrzése 

10. I. n. év 5 nap Kiskunhalasi Bóbita Óvodánál a mulasztási naplók 

ellenőrzése 

11. I. n. év 5 nap Kiskunhalasi Napsugár Óvodáknál a mulasztási 

naplók ellenőrzése 

12. IV. n. év 8 nap Százszorszép Óvodánál a kinevezések ellenőrzése 

13. IV. n. év 8 nap Városi Bölcsődénél a kinevezések ellenőrzése 

 

VI. Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli ellenőrzésekre, tanácsadó 

tevékenységre, feladat változás miatti vizsgálatokra, egyéb feladatokra) 20 nap 

 

271/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Halasi Városgazda Beruházó, 

Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. maximum nettó 5 millió Ft értékben, 2 db sószóró gépet 

vásároljon a saját költségvetése terhére. 

 

 

272/2015. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy „A Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 

1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai 

stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési 

Hulladékgazdálkodási Rendszerben" című projektben megvalósult eszközök  

üzemeltetőjének kiválasztása a korábbi hulladékgazdálkodási pályázatoktól függetlenül 

történjen, a korábban megkötött szerződések újraértelmezése nélkül. A Társulás a 

pályázat keretében létrejött eszközöket a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-nek adja át vagyonkezelésre. Majd a Zrt-n keresztül 

kerüljenek az eszközök az üzemeltetőhöz. Továbbá legyen lehetősége a 100%-os 
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Önkormányzati tulajdonban lévő Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Kft-nek is 

független pályázat benyújtására. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Igazgató Tanácsát, hogy a 

meghatározott gyűjtési területen kívülről történő hulladék beszállítását, illetve a 

társulásban nem tag önkormányzatoknál közszolgáltatás, vagy egyéb szerződés keretében 

történő eszközök használatát vizsgálja ki. A vizsgálat eredményéről számoljon be a soron 

következő közgyűlésen, illetve készítsen javaslatot a helyzet rendezésére. Különösen 

figyelemmel az eszközök amortizációjára, a tevékenység jogalapjára, a bejövő hulladék 

lerakási helyére, továbbá az ezen tevékenységből származó bérleti díj elmaradására. 

  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenzi az elképzelést, amely a 

jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer, ill. az ahhoz tartozó önkormányzati vagyon 

kezelőjének (Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 

Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság) felszámolását, beolvasztását 

jelentené. A javaslattól Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatárolódik és azt elfogadhatatlannak tarja. 

 

273/2015. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a 

Halas-Thermo Kft. tevékenységéről szóló 2015. évi beszámolóját. 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése 

a) kiadási főösszegét 5.911.852 e Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét 5.863.247 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  4.947.111 e Ft-ban 

c) működési többletét 111.769 e Ft-ban 

d) felhalmozási hiányát  111.769 e Ft-ban 

állapítja meg. 
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(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összegén belül a  

1. költségvetési egyenleg összegét 916.136 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 460.804 e Ft-ban 

2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 464.648 e Ft-ban 

3. felhalmozási célú hitel igénybevételével 39.289 e Ft-ban 

hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 

1.663.357 eFt-ban állapítja meg.”  

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei helyébe e rendelet 

1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei lépnek. 

 

 

3. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2015. november 26. 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

(A mellékletet formátumára tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu 

honlap helyi rendeletek menüpontjában.) 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról  szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

http://www.kiskunhalas.hu/
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

1.§ (1) bekezdésében és a 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és 

Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 28.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„b) aki a szociális törvény alapján aktív korúak rendszeres szociális segélyét vagy időskorúak 

járadékát kapja, vagy aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított rendszeres 

szociális járadékban részesül és ez az egyedüli megélhetési forrása.” 

2.§ 

Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13. § (1) Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó 

vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2 millió forintot. 

Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az 

adómentes adóalap mértéket, úgy a teljes összeg adóalapot képez. A tevékenységet kezdő és 

megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg. 

 

(2) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi 
iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. Amennyiben a háziorvos, 
védőnő vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az 
adómentes adóalap mértéket, a teljes összeg után kell az adót megfizetni." 

3.§ 

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Kiskunhalas, 2015. november 26. 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
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valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a 

Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1.§. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a a 

következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Kiskunhalas Város sport díjai: 

a) Az év sportolója (férfi-női) 

b) Az év csapata 

c) Az év utánpótlás sportolója (férfi-női) 

d) Az év utánpótlás csapata 

e) Az év „Esélyes” sportolója 

f) Az év edzője 

g) Az év sporttámogatója 

h) Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja” 

2.§. 

A Rendelet 5.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 

ötszörösének megfelelő összegű jutalmat kap.” 

3.§. 

(1) A Rendelet 6.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, a szakterületen 

működő gazdasági szervezet, intézmény fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek 

helyi szervei, kamarák helyi szervezetei olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat 

be felterjesztést. Javaslatot nyújthat be valamennyi háziorvos, beleértve a házi 

gyermekorvosokat is. 

A javaslatot minden év április 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének. 

(2) A Rendelet 6.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 

ötszörösének megfelelő összegű jutalmat kap.” 

 

4.§. 

A Rendelet 7.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 

ötszörösének megfelelő összegű jutalmat kap.” 

5.§. 

A Rendelet 8.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 

ötszörösének megfelelő összegű jutalmat kap.” 

6.§. 

A Rendelet 9.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori köztisztviselői illetményalap 

háromszorosának megfelelő összegű jutalmat kap.” 

7.§. 



 

44 

A Rendelet a következő 10/A §-sal egészül ki: 

„10/A.§. 

„KISKUNHALAS VÁROS SPORT” díjai 

(1) A Rendelet 1.§. (5) bekezdés a)-h) pontjai szerinti elismerésben részesülhetnek azok a 

kiskunhalasi személyek, sportolók és csapatok, akik a sport és a sporttal kapcsolatos 

tevékenységüket kiemelkedő színvonalon végzik, eredményeikkel, életvitelükkel, 

munkásságukkal példát mutatnak a társadalom számára, emberi magatartásukkal kivívták 

környezetük megbecsülését. 

(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehetnek sportegyesületek, szakosztályok, 

magánszemélyek. 

A javaslatot minden év december 15-éig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének. 

A díj átadásának időpontja a minden évben a február második hétvégéjén megrendezett 

Sportgála Díjkiosztó Ünnepség. 

(3) „Az év sportolója” díjat évente legfeljebb egy felnőtt férfi, továbbá egy felnőtt női sportoló 

kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és egy halasi csipkét kap. 

(4) „Az év csapata” díjat évente legfeljebb egy felnőtt csapat kaphatja. A díjazott csapat 

adományozást igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást igazoló 

oklevelet kapnak. 

(5) „Az év utánpótlás sportolója” díjat évente legfeljebb egy utánpótlás férfi, továbbá egy 

utánpótlás női sportoló kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és adományozást 

igazoló plakettet kap. 

(6) „Az év utánpótlás csapata” díjat évente legfeljebb egy utánpótlás csapat kaphatja. A díjazott 

csapat adományozást igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást 

igazoló oklevelet kapnak. 

(7) „Az év esélyes sportolója” díjat évente legfeljebb egy sportoló, vagy egy csapat kaphat. A 

díjazott adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap, a díjazott csapat adományozást igazoló 

oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, adományozást igazoló oklevelet kapnak. 

(8) „Az év edzője” díjat évente legfeljebb egy – a felnőtt, vagy utánpótlás sportban tevékenykedő 

– edző kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és egy halasi csipkét kap. 

(9) „Az év sporttámogatója” díjat évente legfeljebb egy fő kaphat. A díjazott az adományozást 

igazoló oklevelet, és egy halasi csipkét kap. 

(10) „Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja” díjat évente legfeljebb egy 

személy, vagy egy csapat kaphat. A díjazott adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap, a 

díjazott csapat adományozást igazoló oklevelet, plakettet kap, a csapat tagjai egyenként, 

adományozást igazoló oklevelet kapnak. 

 (11) A beérkezett javaslatok véleményezését – Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport 

Különdíj kivételével - egy erre létrehozott munkacsoport végzi melynek tagjai: a Halasi Média 

és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. által delegált kettő, sportújságírással foglakozó 

munkatársa, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság által delegált kettő 

tag, valamint a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány által delegált egy tag. A 

véleményezést követően a Polgármester terjeszti döntés végett a Képviselő-testület elé a 

kitüntetésre javasolt személyeket. 

Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja adományozásáról a Polgármester dönt.” 

8.§. 

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

„(2) A „Kiskunhalas Város Díszpolgára” és a „Kiskunhalas Városért” kitüntetés adományozására 

javaslatot tehetnek: 
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 képviselő-testület tagjai, bizottságai, 

 gazdálkodó szervek, intézmények, 

 politikai pártok, társadalmi szervezetek, 

 egyházak, 

 kiskunhalasi lakos országgyűlési képviselők. 

A javaslatnak tartalmaznia kell: 

 a javasolt személy közösség adatait, 

 a javaslat alapjául szolgáló kiemelkedő tevékenység ismertetését. 

A javaslatot a Polgármesterhez kell eljuttatni minden év január 31-ig. A „Kiskunhalas Város 

Díszpolgára” és a „Kiskunhalas Városért” kitüntetésre beérkezett javaslatokat az Ügyrendi 

és Szociális Bizottság véleményezi.” 

(2) A Rendelet 11.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Szakmai díjakra javaslatot a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon lehet benyújtani, 

Kiskunhalas Város Sportdíjaira a rendelet 2. melléklete szerinti adatlapon lehet benyújtani.” 

 

9.§. 

(1) A Rendelet 1.melléklete helyébe az 1.melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2.melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.  

 

10.§ 

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

veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. november 26. 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

 

1. melléklet 

 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT 
 

 

A díj, illetve elismerés megnevezése: 
 

A jelölt korábbi kitüntetései: 
 

Név: 
 

Szül. hely:                                                       Idő:           év                   hó        nap 

 

Anyja neve: 
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Iskolai végzettsége, szakképzettsége: 
 

Munkahelye, beosztása: 
 

Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén: 
 

Foglalkoztatási heti óraszám: 
 

Lakcíme, telefonszáma: 
 

Adószám:                                                                       TAJ  szám: 
 

 

Részletes indoklás:(mellékelten csatolva maximum egy oldalnyi terjedelemben) 

 

Hivatalos indoklás: (2 max. 3 mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik.) 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 20….. év …………………… hó…….. nap 

 

 

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

        javaslattevő aláírása 
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2. melléklet 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT 
 

 

A díj, illetve elismerés megnevezése: 
 

A jelölt korábbi kitüntetései: 
 

Jelölt személy, vagy csapat neve: 
 

 

Elérhetősége (cím, telefonszám): 
 

 

 

Részletes indoklás:(mellékelten csatolva maximum egy oldalnyi terjedelemben) 

 

 

 

 

Hivatalos indoklás: (2 max. 3 mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 20….. év …………………… hó…….. nap 

 

 

 

 

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

        javaslattevő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


