
 

A képviselő-testület 2016. január  28-i zárt ülésén hozott döntés: 

 

4/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év női sportolója” díjat adományoz: 
Baka Szilviának. 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év férfi sportolója” díjat adományoz: 
Dr. Tuska Pálnak. 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év csapata” díjat adományoz: 
KFC női labdarúgó csapatának. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év női utánpótlás sportolója” díjat 

adományoz: 
Juhász Jankának. 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év férfi utánpótlás sportolója” díjat 

adományoz: 
Csobánci Vilmosnak. 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év utánpótlás csapata” díjat 

adományoz: 
Bibós István Gimnázium tornász csapatának. 
 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év „Esélyes” sportolója” díjat  

adományoz: 
Sport az Esélyért Egyesület labdarugóinak: Kutasi Ferencnek, Kutasi Viktornak, Király Nándornak 

és Molnár Richárdnak. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év edzője” díjat  

adományoz: 
Novotny Attilának. 
 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Év sporttámogatója” díjat 

adományoz: 
Kelemen Krisztiánnak. 

 

 

A képviselő-testület 2016. január  28-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

5/2016. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

6/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete többletbevétel 

felhasználásával járó 2015. évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének 7.131.787 Ft-tal 

történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításba be kell 

építeni. 

Bevétel felhasználás célja: 2015. évi kiadások fedezete. 

 

7/2016. Kth. 



 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gazdasági megállapodás 

Üzemeltetési szerződés 3. sz. melléklete” című megállapodás módosítást az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés 3.4. pontjában 

szereplő felújítási és pótlási munkák során keletkezett eszközöket üzemeltetésre a 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. részére átadja. 

 

GAZDASÁGI  MEGÁLLAPODÁS 

Üzemeltetési szerződés 3. sz. melléklete 

1. számú módosítása 

 

 

1. Előzmények: Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 

Kft. megállapodást kötött Kiskunhalas Város víziközmű létesítményeinek üzemeltetésére. 

A megállapodást a felek közös megegyezéssel az alábbi pontokra, illetve pontokkal 

módosítják. 

 

2. „3. Megállapodás tartalma: 

3.1. A Gazdasági megállapodás létrejött a Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint 

Megbízó és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint Üzemeltető között 

Kiskunhalas Város víziközmű vagyonának bérleti díja valamint annak felhasználása 

tárgyában az alábbiak szerint; 

3.2. A víziközmű vagyont Üzemeltető vállalja, hogy gazdasági évente – 

figyelemmel a hatályos víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben foglaltakra –   

bérleti díj címen   

nettó 20.000.000,- Ft -ot 

azaz 

nettó húszmillió 00/100 forintot 

megfizet a Megbízó javára. Amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

alapján eltérő díjazás kerül megállapításra, a felek az esetleges eltérésből adódó 

különbözettel az adott időszakra vonatkozólag egymással elszámolnak és szükség 

szerint jelen megállapodást módosítják. 

3.3. Megbízó vállalja, hogy az Üzemeltető által összeállított, bemutatott és a 

Megbízó Képviselő-testülete által megismert, éves Felújítási tervében rögzített 

illetve az indokolt, terven kívüli felújítási és pótlási munkákat a Felújítási alap 

mértékéig és terhére megvalósítja. 

3.3.1. Az Üzemeltető a felújítási tervet annak megkezdése előtt, a soron 

következő Képviselő-testületi ülést megelőzően 2 héttel a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály részére egyeztetés céljából megküldi.  



 

Amennyiben az egyeztetés során eltérő álláspontok alakulnak ki a Képviselő-

testület határozatban, dönt a felújítási tervről, mely az Üzemeltető számára 

kötelező érvényű. 

3.4. Felek a felújítási és pótlási munkák forrását képező Felújítási alap összegét 

gazdasági évente  

nettó 20.000.000,- Ft  

csökkentve az éves biztosítási díj bruttó összegével, amennyiben az tovább számlázásra 

kerül Megbízó felé -összegben 

állapítják meg. 
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3.5. A Bérleti díj értékesítéstől függő tétel, ezért minden gazdasági év III. 

negyedéve, valamint a tárgy éve végén a tényleges értékesítési és egyéb 

mutatószámoknak megfelelően kiigazításra kerülhet sor, de a bérleti díj éves 

összege nem csökkenhet nettó 20.000.000 Ft alá. 

3.6. Megbízó a bérleti díjat az alábbi éven belüli ütemezésben, de legkésőbb 

december 31.-ig számlázza ki az Üzemeltető felé. 

- első számla: június 30. 

- második számla: szeptember 30. 

- harmadik számla: december 20. 

3.7. Az Üzemeltető a felújítási munkák elvégzéséről a számlát a teljesítést követő 

15 napon belül állítja ki, 15 napos fizetési határidővel. 

3.8. A számla kiállítását megelőzően a munka elvégzését a Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály részére jelezni kell és a számla a teljesítésigazolást követően 

kerülhet kiállításra. 

3.9. Teljesítésigazolásra Kiskunhalas Város Önkormányzata részéről a 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály osztályvezetője jogosult. 

3.10. Felek a pénzügyi rendezés vonatkozásában, eseti megállapodással a fentiektől 

eltérhetnek. 

3.11. Felek kijelentik, hogy amennyiben év közben a Megbízó további vízi-közmű 

vagyont kíván átadni Üzemeltető részére és ez indokolttá teszi a gazdasági 

tartalom megváltoztatását, akkor azt jelen szerződésben foglaltak módosításával 

vagy külön arra vonatkozó gazdasági megállapodás megkötésével végzik.   

3.12. Egyéb kérdésekben a MEKH által elfogadott Bérleti-Üzemeltetési 

Szerződésben foglalt előírások és a szakmai jogszabályok az irányadók. 

 
 

 Kiskunhalas, 2016. ……………………  Kiskunhalas, 2016. ………………… 

 

 

 

  ...................................................... ..................................................... 
  Megbízó     Üzemeltető 

 

 

8/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az Unió által ránk 

kényszerített kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, 

növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a 

mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és 

oktatási rendszerünkre. 

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 

beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar 

embereket! 

9/2016. Kth. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata a településen létesítendő közterület-kamara rendszer telepítési 

helyeit mellékelt tervben foglaltak alapján elfogadja, egyben megbízza Kiskunhalas Város 

Polgármesterét a közbeszerzési eljárás kiírására, a nyertes pályázóval történő szerződés és 

kivitelezéssel kapcsolatos megállapodások aláírására. 
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KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Közterület térfigyelő kamerarendszer 2016 

tervezete és indokolása 

 

 

A város 

 

Kiskunhalas a Duna-Tisza közén, Budapesttől délre 130 km-re fekszik, közigazgatási területe 

228 km
2
. A településen halad át az 53-as fűútvonal és a Budapest-Belgrád vasútvonal. A 

város külterületén kiterjedt tanyavilág (kb. 3300 tanya) található. A tanyák 65%-a, a város 

határától mért 5 km-es körzeten belül helyezkedik el.  

 

A magyar-szerb államhatár 33 km távolságra húzódik. A településen közterület-felügyelet, 

mezőőrség és polgárőrség működik.  

 

Bűnügyi és migrációs helyzet  
 

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014. évben a közterületen 

elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma 22 % -kal nőtt. 
 

A város az államhatár közelsége (33 km) az 53-as főútvonal, a vasútvonal, valamint az 

autópálya gyors megközelíthetősége miatt a határsértők országos fő irányban helyezkedik el. 

A déli irányból érkező migránsok megközelítése útjaként elsősorban a főútvonal, a vasútvonal 

és a Szegedi út déli  bevezető szakaszát kell figyelembe venni. 
 

A Kiskunhalas, Fazekas utcában évek óta működik őrzött szállás. Később a rendőrkapitányság 

Mártírok úti ingatlanában is nyitottak egyet, majd ezt követően a Szegedi úton - a volt 

laktanya épületében - létesítettek befogadó állomást. A vasútállomást a migránsok gyalogosan 

a Rendőrkapitányságról a városon keresztül, a Szegedi úti befogadóállomásról a Szegedi úton 

haladva  közelítették meg. 
 

Jelenleg a városban érzékelhető migrációs mozgás nem érzékelhető, de ez a helyzet bármikor 

megváltozhat. Ennek eredményeként nagy létszámban érkezhetnek a városba migránsok, akik 

mozgásának ellenőrzése idegenrendészeti és közbiztonsági szempontból is indokolt. A köztéri 

kamerarendszer kiépítése elősegíti a közrend-közbiztonság fenntartását, növeli a lakosság 

szubjektív biztonságérzetét. 

 

A kamera rendszer célja 

 

Általános cél: 

 A közterületek egyidejű megfigyelése, a jogsértések észlelése, rögzítése, 

visszakereshetősége, azonnali reagálás lehetőségének megteremtése 

 A lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése 

 

Konkrét cél: 

 Migrációval összefüggő közterületi információk gyűjtése, 

 Bűnmegelőzés, 

 Bűnüldözés elősegítése,  

 Közrend, közbiztonság, közlekedésbiztonság fenntartásának elősegítése 

 Közlekedési csomópontok ellenőrzése 

 Közterületi rendfenntartás elősegítése, közterületi jogsértések megelőzése 

 Állami és önkormányzati vagyon (épületek, műtárgyak) megóvása,  

 Közterületi létesítmények ellenőrzése 
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 Iskolák, intézmények, környéki közterület ellenőrzése 

 Pénzintézetek, üzletek környéki közterületek ellenőrzése 

 

Kamera rendszer alkalmas 

Közterületek (utcák, terek, utak, közlekedési csomópontok, épületek és más 

vagyontárgyak stb.) éjszakai- és nappali időszakban történő megfigyelésére 

folyamatos- és meghatározott időszakban. 

A megfigyelés során keletkezett kép folyamatos rögzítésére . 

Járművek forgalmi rendszámának nappali és éjszakai rögzítésére. 

A rögzített kép jogszabályban engedélyezett időtartamú tárolására és visszakeresésére. 

A rögzített kép átadására a felhasználására jogosultsággal rendelkezőnek. 

 

Kamera rendszer technikai jellemzői 

− fix kamerák esetén fix irányú felvételi mód 

− fix irányú kamera esetén 4 Mp felbontás, motorzoom, távoli élességállítási lehetőség;  

− forgatható kamerák esetén pásztázó felvételi mód 

− forgatható kamerák esetén 4 Mp felbontás és 36x zoom 

− nappali és éjszakai képrögzítés  

− nappali és éjszakai rendszám felismerés 

− felismert rendszám rögzítése adatbázisban 

− felismert rendszám továbbításra fogadásra alkalmas adatbázisba 

− folyamatos áramellátás 

− szünetmentes tápegység 

− ellenáll az időjárás viszontagságainak 

 

A kiépített kamera rendszernek meg kell felelni a Belügyminisztérium Önkormányzati 

Államtitkárságának kiírásában közzétett technikai minimum feltételeknek. A tervezett 

rendszer technikai tulajdonságai szigorúbbak az államtitkárság által meghatározott 

feltételeknél. 

 

 

Kamerák tervezett telepítési helyei 

 

I. Belső (belváros, kertváros) helyek 

 

1) Hősök ligete (Bercsényi - Bem északi sarok) 

Kamera: 2 fix + 1 forgó 

Elhelyezés: önálló tartó oszlopon 

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve 

Forgalom: Bem utca - Bercsényi utca dél 

Rendezvény: Hősök ligete 

 

2) Jósika utca (Jósika utca – Thúry József utca sarok sarok) 

Kamera: 3 fix +1 fix rendszám 

Elhelyezés: épület sarki homlokzatán, konzolon 

Áramellátás: épület elektromos hálózatáról kivezetve 

Üzletsorok:  Thúry utca, Bethlen tér északi oldal 

Iskola:  Szilády Gimnázium bejárat és észak-nyugati rész rész 

Bank:  Erste Bank 

Forgalom: Bethlen tér észak - Thúry u. - Jósika u.- Székely utca eleje -gyalogátkelőhely - 

   közlekedési csomópont 
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3) Régi posta (Bethlen tér észak, épület sarka) 

Kamera: 1 forgó + 3 fix  

Elhelyezés: épület sarki homlokzatán, konzolon 

Áramellátás: épület elektromos hálózatáról kivezetve 

Üzletsorok:  Bethlen tér észak, Hősök tere észak, Polgármesteri Hivatal északi, Ötvös utca 

eleje 

Egyéb:  Közös Önkormányzati Hivatal, Országzászló emlékmű, Taxi állomás, Zene 

pavilon, közpark, 

Forgalom: Hősök tere észak - Székely utca eleje - kerékpár út - gyalogátkelőhely - 

mozgássérült   parkolók, RENDEZVÉNYEK 

 

4) K&H Bank (Bethlen tér dél) 

Kamera: 1 forgó + 4 fix  

Elhelyezés: közvilágítási oszlopon,  

Áramellátás: zenepavilontól felvezetve 

Üzletsorok:  Bethlen tér dél, Spar Áruház, Hivatal kelet, Sétáló utca, 

Bank:  KH Bank, 

Egyéb:  Közös Önkormányzati Hivatal, Halas Média, Filmszínház, közpark, Zene 

pavilon, Páva   motívum, RENDEZVÉNYEK 

Forgalom: Bethlen tér dél - Sétáló u. eleje - Városháza u. - gyalogátkelőhely - 

mozgássérült    parkolók 

 

5) Kiskunhalasi Művelődési Központ (Kossuth – Szt. István utca sarok) 

Kamera: 1 forgó + 3 fix 

Elhelyezés: Kossuth u. - Szt. István u. parkoló felőli sarok, önálló tartó oszlopon 

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve 

Üzletsorok:  Kossuth utca a Jósika felé 

Bank:  MKB, Borotai Takarék, OTP Bank, Fókusz Takarék  

Egyéb:  Kiskunhalasi Művelődési Központ, Bíróság, Kossuth utcai parkoló 

Forgalom: Kossuth u. Szt. István utca, Sétáló u. - gyalogátkelő - 

 

6) Járás Bíróság (Kossuth utca – Köztársaság utca sarok) 

Kamera: 4 fix + 1 fix rendszám 

Elhelyezés: Kossuth utca becsatlakozással szemben a Köztársaság utca zeneiskola felőli 

oldalán   önálló tartó oszlopon 

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve 

Üzletsorok:  Köztársaság utca 

Iskolák: Zene Iskola, Központi Iskola,  

Egyéb:  Járási Bíróság, Járási Ügyészség, Posta 

Forgalom: Kossuth u., Köztársaság u., - gyalogátkelők - közlekedési csomópont 

 

7) Közös Önkormányzati Hivatal (Köztársaság utca – Szász K. sarok) 

Kamera: 3 fix + 1 fix rendszám 

Elhelyezés: Köztársaság u.- - Szász K. u. kereszteződés, szökőkút felőli oldal, önálló tartó 

   oszlopon 

Áramellátás: szökőkúttól átvezetve 

Üzletsorok:  Köztársaság utca, Szász K. utca 

Egyéb:  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal főbejárat,, Járási Hivatal, 

szökőkút,    sétány, imaház 

Forgalom: Köztársaság utca, Szász K. utca, Szilády u., kerékpár út, sétány, - gyalogátkelő 

- 

 



 

9 

 

 

 

8) Városi Piac 1. (Magyar utcai sarok) 

Kamera: 3 fix 

Elhelyezés: Épület homlokzatán, konzolon 

Áramellátás: Épület hálózatáról vezetve 

Üzletsorok:  piac és üzletei 

Egyéb:  közterületi árusítás, buszmegálló, kerékpár tároló, közlekedés és várakozás 

rendje 

Forgalom: Magyar u. felé, piac előtt, sétány - gyalogátkelő -    

 

9) Városi Piac 2. (Semmelweis téri sarok) 

Kamera: 1 forgó + 3 fix 

Elhelyezés: Épület homlokzatán, konzolon 

Áramellátás: Épület hálózatáról vezetve 

Üzletsorok:  piac és üzletei, Spar 

Egyéb:  közterületi árusítás, ingyenes nagy parkoló, közlekedés rendje, 

RENDEZVÉNYEK 

Forgalom: Kórház felé, parkoló forgalma - gyalogátkelő - 

 

10) Semmelweis tér (szökőkút) 

Kamera: 1 forgó + 1 fix  

Elhelyezés: Közvilágítási oszlopon,  

Áramellátás: jelenleg is van van 

Egyéb:  szökőkút, helyi buszmegálló, emlékmű, kórház, RENDEZVÉNYEK 

Forgalom: Kórház felé 

 

11) Kanizsa tér 

Kamera: 1 forgó (szökőkúttól áthelyezve) 

Elhelyezés: önálló tartó oszlopon 

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve  

Üzletek:  Kanizsa téri üzletsor 

Egyéb:  Kertvárosi Iskola 

Forgalom: Nagy Szeder u. és az iskola felé 

 

 

II. Bevezető utak és a vasútállomás 

 

12) Szegedi út - Átlós út 

Kamera: 3 fix + 1 fix rendszám 

Elhelyezés: önálló tartó oszlopon 

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve 

Üzletek:  HABI Kft. 

Egyéb:  Őrzött szállás (volt Gábor Áron) laktanya 

Forgalom: Szeged, Szegedi út, Átlós út 

 

13) Majsa út - Szénás u. 

Kamera: 3 fix + 1 fix rendszám 

Elhelyezés: önálló tartó oszlopon (TEKO kollégium felől) 

Áramellátás: TEKO-tól kiépítve 

Üzletek:  Szénás utca 

Egyéb:  TEKO volt kollégium, HALASPACK, MÁV volt tanműhely 
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Forgalom: Kiskunmajsa, Szeged, Szénás u. felüljáró 

 

 

 

14) Vasútállomás 

Kamera: 1 forgó + 2 fix + 1 fix rendszám 

Elhelyezés: önálló tartó oszlopon (állomás előtti sziget) 

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve 

Üzlet:   vendéglátó hely, cukrászda, 

Egyéb:  MÁV állomás, lakótelep 

Forgalom: Kossuth u., Állomás u., Rakodó u. 

 

15) 53-as főútvonal észak (Sóstó) 

Kamera: 3 fix + 1 fix rendszám 

Elhelyezés: Kolman u. 53-as kereszteződés, autókereskedés felőli oldal, önálló tartó 

oszlopon  

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve 

Egyéb:  Sóstó, Sóstói erdő 

Forgalom: 53-as főútvonal, Kolman utca (lakótelep bevezető útja) 

 

16) Keceli út 

Kamera: 3 fix + 1 fix rendszám 

Elhelyezés: Keceli út - Tulipán u. kereszteződésben az út lőtér felőli oldalán, önálló tartó 

   oszlopon 

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve 

Üzletek: Vendéglátó helyek, kereskedelmi raktárak, 

Egyéb:  rendőrség 

Forgalom: Keceli út, Kertváros bevezető útja 

 

17) Kopolyai út 

Kamera: 1 fix + 1 fix rendszám 

Elhelyezés: Kopolyai - Tinódi kereszteződésben az nyugati oldalán, önálló tartó oszlopon 

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve 

Forgalom: Kopolyai út, Tinódi u. 

 

18) 53-as főútvonal dél (Szabadkai út) 

Kamera: 3 fix + 1 fix rendszám 

Elhelyezés: 53-as főút - Szabadkai út kereszteződésben az út keleti oldalán, önálló tartó 

oszlopon 

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve 

Üzletek: kereskedelmi - szolgáltató egységek,  

Forgalom: 53-as főútvonal, Szabadkai út 

 

 

III/A. Kamerák helye és darabszáma 

kamera 

hely sz. 

kamera hely 

megnevezése 

fix  

általános 

fix  

rendszám 

forgó 

új 

forgó 

régi 

összes 

1 Hősök ligete 2 0 1  3 

2 Jósika utca 3 1 0  4 

3 Régi posta 3 0 1  4 
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4 K&H Bank 4 0 1  5 

5 Kiskunhalasi Művelődési Központ 3 0 1  4 

6 Járás bíróság 3 1 0  4 

7 Közös Önkormányzati Hivatal 4 1 0  5 

8 Városi piac 1. 3 0 0  3 

9 Városi piac 2. 2 0 1  3 

10 Semmelweis tér (szökőkút) 1 0 1  2 

11 Kanizsa tér 0 0 0 1 *1 

12 Szegedi út - Átlós út 3 1 0  4 

13 Majsai út - Szénás u. 3 1 0  4 

14 Vasútállomás 2 1 1  4 

15 53-as főútvonal észak (Sóstó) 3 1 0  4 

16 Keceli út (Tulipán utcánál) 3 1 0  4 

17 Kopolyai út (Tinódi utcánál) 1 1 0  2 

18 53-as főútvonal dél (Szabadkai 

útnál) 

3 1 0  4 

 ÖSSZESEN 46 10 7 1 64 

* áthelyezett kamera 

 

III/B. Kamera tartók elhelyezésének módja 

Elhelyezés módja db 

Önálló, betonozott tartó oszlopon  12 

Homlokzati fali konzolon 4 

Közvilágítási oszlopon 2 

Összesen 18 

 

III/C. Átjátszó adók - vevő helye és darabszáma 

adó helye db vevő helye db 

Semmelweis Kórház 1   

Széchenyi utcai víztorony 1   

Kiskunhalasi 

Rendőrkapitányság 

1   

Kiskunhalasi Művelődési 

Központ 

1   

  Önkormányzat épülete 2 

ÖSSZESEN 4  2 

 

Melléklet: 

 Belső (belváros, kertváros) kamerák elhelyezése 

 Külső kamerák (bevezető utak és MÁV állomás) elhelyezése 
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Kiskunhalas, 2016. január 27.  

 

 

          Fülöp Róbert 

           polgármester 
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10/2016. Kth. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Vasutasok Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesülete által 

alapított és fenntartott Kiskunhalasi Művelődési Házzal kötendő jelen előterjesztés 

mellékletében lévő közművelődési megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására. 

 
1. melléklet 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről, 

Kiskunhalas Város Önkormányzata: 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

törzsszáma: 724902 

adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 

statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 

mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről 

VOKE Művelődési Ház: 

székhelye: Kiskunhalas, Állomás u. 4. 

képviseli: Kapus Krisztián intézményvezető 

adóigazgatási azonosító száma: 19040217-2-03 

statisztikai számjele: 19040217-9499-549-03 

mint Megbízott (a továbbiakban: Művelődési Ház)  

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

I. 

Bevezető, a megállapodás célja 

1. A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

7. pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban közművelődési tv.) 

foglalt helyi közművelődési feladatok ellátásáról a Művelődési Ház útján is gondoskodik. 

2. A feladat ellátásának alapvető szabályait - a közművelődési tv. és a végrehajtására kiadott 

jogszabályokkal összhangban Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

közművelődési feladatairól szóló 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

közművelődési rendelet) tartalmazza. 

II. 

A megállapodás tárgya 

A Művelődési Ház a közművelődési tv. 2-4/A. §-ában meghatározott alapelvekben foglaltak 

szerint jelen megállapodás keretei között közreműködik Kiskunhalas és vonzáskörzete 

lakossága részvételének egyenlő lehetősége és érvényesülése biztosításában, valamint a 

város lakossága számára az alábbi közművelődési szolgáltatásokat látja el, különös tekintettel 

a közművelődési tv. 76. § - 78. §-ában megfogalmazottakra: 

a). Az iskolarendszeren kívüli, ifjúsági és diák öntevékeny, önképző, szakképző 

tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási önművelés, önképzés és az 

életesélyek javítása. 
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b). Az iskolai képzés kiegészítő, valamint önképzési lehetőségek biztosítása tanfolyamok 

révén. 

c). A település szellemi, művészeti értékeinek, történelmi és népi hagyományainak 

feltárása 

- évfordulós rendezvények szervezése 

- ünnepi műsorok szerkesztése és lebonyolítása elsősorban az intézményben működő 

művészeti közösségek segítségével 

- a helyi kulturális turizmust serkentő művészeti fórumok, alkalmak kínálatának bővítése. 

d). Az ismeretszerző öntevékeny csoportok, civil közösségek működési lehetőségeinek 

folyamatos biztosítása 

- rétegklubok, gyűjtő- és modellező körök, önálló művészeti együttesek, iparművészeti 

közösségek működtetése. 

e). A helyi társadalom működését biztosító közösségi színterek szükség szerinti 

biztosítása. 

f). Szocio-kulturális feladatok ellátása 

- programok időseknek, karácsonyi és gyermeknapi karitatív programok hátrányos helyzetű 

gyermekek számára. 

g). Nemzetközi és országos rendezvények szervezése. 

h). A régiók közötti kulturális kapcsolatok bővítése. 

i). A lakosság szabadidős, művelődési lehetőségeinek bővítése 

- előadások, pódiumműsorok szervezése,  

- a saját, illetve közös fenntartású öntevékeny művészeti csoportok műsorainak kiajánlása. 

j). A város polgárainak folyamatos tájékoztatása az aktuális kulturális lehetőségekről. 

A szolgáltatások biztosításáért az Önkormányzat - lehetősége szerint - támogathatja a 

Művelődési Házat. 

III. 

A közhasznú tevékenység ellátásának feltételei 

1. A Művelődési Ház az első pontban meghatározott közművelődési szolgáltatások közül 

- a c, h, j pontban meghatározott közművelődési szolgáltatásokat (közművelődési 

alapszolgáltatások) ingyenesen, 

- az b, d, e, i pontokban felsoroltakat térítési (belépő, tagsági) díj ellenében,  

- az a, f és g pont esetében jelképes önrész, nevezési díj, stb. befizetésével 

biztosítja a közművelődési tevékenységben résztvevők számára. 

2. A Művelődési Ház jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített 

szolgáltatásokon kívül a törvény és a rendelet céljaival egyező művelődési igényekre térítési 

díjért szolgáltatásokat kínáljon. Az Önkormányzat erre vonatkozó külön döntése esetén 

jogosult arra, hogy önkormányzati támogatással a központi közművelődési pályázatokon részt 

vegyen. 

3. A Művelődési Ház vállalja, hogy a közművelődési rendeletben rögzített önkormányzati 

közművelődési feladatok közül igény esetén közösségi színteret biztosít az önkormányzati 

kulturális rendezvények részére önköltséges térítési díj ellenében, valamint a Művelődési Ház 

vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatásait ingyenesen szolgáltatja. 

4. A közművelődési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges közösségi színtér a Kiskunhalas, 

Állomás utca 4. sz. alatti intézményben hétköznapokon 8-21 óráig, valamint az esti és hétvégi 

rendezvények időpontjának megfelelően vehető igénybe. Igény szerint – esetenként – ettől 

eltérő nyitva tartás is lehetséges. 

5. A közművelődési célú nyitvatartási idő alatt a közművelődési feladatok ellátásához 

megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező közművelődési szakembert köteles 

biztosítani. A Művelődési Ház kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységét a 
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jogszabályok, valamint jelen megállapodásban foglaltak betartásával, magas színvonalon 

végzi. 

6. A Művelődési Ház gondoskodik a közművelődési szolgáltatásokhoz szükséges tárgyi 

feltételek: berendezési tárgyak, technikai eszközök biztosításáról. 

7.  A Művelődési Ház a megállapodás megkötésétől számított egy éven belül, ezt követően 

minden év január 31.napjáig köteles beszámolni az Önkormányzatnak az általa előző évben 

ellátott közművelődési szolgáltatásokról.  

IV. 

Záró rendelkezések 

1. A megállapodás azonnali hatályú felmondásának van helye, amennyiben a Művelődési Ház 

jelen szerződésben átvállalt közművelődési szolgáltatás ellátásának kötelezettségét súlyosan 

megszegi.  

Ilyennek tekinthető, ha a Művelődési Ház a közművelődési szolgáltatás igénybevételéhez 

szükséges közösségi színtér nyitvatartási idejét nem tartja be, valamint a megállapodásban 

vállalt szolgáltatások ellátásáról tárgyidőszakot követően nem számol be az 

Önkormányzatnak 

2. Jelen megállapodást a felek bármelyike a rendes felmondás körében 90 napos határidővel 

indoklás nélkül felmondhatja. 

3. A közművelődési megállapodás közös megegyezéssel a közművelődési feladatok 

ellátásának sérelme nélkül, bármikor módosítható. 

4. A jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és az aláírás napjától számított öt évre 

szól. 

5. A felek kötelezik magukat arra, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása során 

köztük támadt vitát a megállapodásban foglaltak megvalósulása érdekében tárgyalás útján 

rendezik. 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében, a vonatkozó jogszabályok, így 

– különösen a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, és végrehajtási 

rendeletei, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a 

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

évi CLXXV. törvény rendelkezései, irányadók. 

A jelen közművelődési megállapodást a felek jóváhagyólag, mint akaratukkal egyezőt 

aláírásukkal látják el. 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2016. január 

 ………………………………….  …………………………………… 

  Fülöp Róbert     Kapus Krisztián 

  polgármester     intézményvezető 

 

 

 

 

 

11/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a B&B Csillagvizsgáló Kft. 

Csillagvizsgáló Obszervatórium 2015. évi működtetéséről szóló, jelen előterjesztés 

mellékleteként csatolt szakmai beszámolót elfogadja. 
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12/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés melléklete 

szerint a Kiskunhalason 2012. november 30-án ifj. Balogh Istvánnal a Csillagászati 

Obszervatórium üzemeltetésére kötött Szolgáltatási Szerződés 3.sz. módosítását 

jóváhagyja, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 

2. A 2016. február 1-től, 2017. január 31-ig tartó időszakban a szolgáltatás díja bruttó 

250.000 Ft/hó, azaz bruttó havi kettőszáz ötvenezer forint. 

 

1. melléklet 

 

A Kiskunhalason 2012. november 30-án ifj. Balogh Istvánnal a Csillagászati 

Obszervatórium üzemeltetésére kötött Szolgáltatási Szerződés 

3.sz. módosítása 

 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata - képviseli: Fülöp Róbert 

polgármester - 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti székhelyű megrendelő 

(továbbiakban: Megrendelő), másrészről B&B Csillagvizsgáló Korlátolt Felelősségű 

Társaság 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 26.sz. III./8 székhelyű gazdasági társaság, - 

képviseli Balogh István ügyvezető - szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) együttesen: 

Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:  

 

1. A Szolgáltatási Szerződés 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet kerül:  

 melléklet 

Szolgáltatási jegyzék a 2016. február 1-től 2017. január 31-ig tartó 

időszakra 
 

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

szolgáltatások biztosítására: 

 (szolgáltatási jegyzék):  

 

- Távcsöves égbolt bemutatása 

- Távcső használat oktatása 

- Szaktanácsadás távcsövekkel, megfigyelésekkel kapcsolatban 

- Csillagászati szakkör különböző korosztályok számára a felmerülő igények szerint. 

- Tehetséggondozás: A csillagvizsgálóval kapcsolatba kerülő tehetséges általános és 

középiskolás, valamint főiskolás, egyetemista fiatalok segítése képességeik kreatív 

kibontakoztatásában) 

- Derült ég esetén csillagképek lézeres bemutatása (planetáriumi műsor) 

- Internet honlap üzemeltetése 

 

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

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

Gyakorlati észlelő munka esetén ettől eltérő időpontok is lehetnek a nyitvatartási időn 

belül. 

Érintett témakörök: 

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

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

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

gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott 



 

19 

 

területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat. Megismerkedünk a fotózás alapjaival és a 

különböző fotózási technikákkal. 

 

Távcsöves bemutatók derült ég esetén  

Megfigyelhetők: Nap, Hold, bolygók, galaxisok, nyílt és gömbhalmazok, csillagtársulások, 

üstökösök és más égi jelenségek. 

 

 

Az égitestek aktuális láthatóságáról valamint az adott hónap csillagászati eseményeiről 

tájékozódhat honlapunkon a jelenségnaptárban!  

 

www.csillagvizsgalo.eu 

 

Részletes szolgáltatási jegyzék 2016. február 1-től 2017. január 31. -éig. 

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

 

Február 6,13,20,27 

                        Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                        Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Március 5, 12, 19, 26 

                      Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                      Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Április 2, 9, 16, 23, 30 

                      Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                      Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Május 7, 14, 21, 28 

                          Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                          Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Június: 4, 11, 18, 25 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig (június 11-ig) 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Július 2, 9, 16, 23 

                    Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Augusztus 6, 13, 22, 27 

                     Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Szeptember 3, 10, 17, 24 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

Október 1, 8, 15, 22, 29 

                       Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                       Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

November 5, 12, 19, 26 

                   Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

http://www.csillagvizsgalo.eu/
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                   Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

 

December 3, 10, 17 

                     Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                     Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

2016.január 7, 14, 21, 28 

                         Csillagászati szakkör 17-19.30-ig 

                         Távcsöves bemutató 19.30 - 24 óráig  

 

A szolgáltatási időpontokon belül a szolgáltató térítésmentesen biztosítja a Megrendelő 

által megjelölt célcsoportok számára a szolgáltatást! 

A programok változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja! 

 

2015. január 28 

 

 

   Fülöp Róbert     Balogh István 

   polgármester     ügyxvezető 

 

 

A Szolgáltatási Szerződés 3. sz. módosítása 2016. február 1. napján lép hatályba. A 

Szolgáltatási Szerződés további részeit a módosítás nem érinti, azok változatlan formában és 

tartalommal érvényben maradnak. 

A Szolgáltatási Szerződés 3. sz. módosítását a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és kellő értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. január 28. 

 

 

 ……………..…………………   ……………………………… 

  /: Fülöp Róbert :/     /: Balogh István :/ 

Kiskunhalas Város Polgármestere  B&B Csillagvizsgáló Kft. ügyvezetője 

 

 

 

13/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, jelen előterjesztés mellékletében 

szereplő látványterv, műszaki leírás és költségbecslés alapján jóváhagyja a „Sporthírességek 

Fala” emlékmű tervét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a „Sporthírességek Fala” emlékmű 

megvalósítására. 

 

1. melléklet 
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2. melléklet 

Műszaki leírás: 

 

Az emlékfal 5 db 1 m széles és 3 m magas falból állna, melyek függőleges irányban 3 

egyenlő, 1x1 méteres mezőre tagolódnak. Az alsó és a felső mező egy pixelbeton nevű 

anyagból készülne. Ennek az újszerű anyagnak az alkalmazása kölcsönözne egyben 

exkluzivitást is az építménynek, ezek az elemek biztosítanának helyet sportolással kapcsolatos 

szimbólumoknak. A fényáteresztő beton elemek 6 cm vastagságban készülnek, melyből alul is 

és felül is 2 db kerülne egymás mellé helyezve, köztük annyi helyet elhagyva, hogy a két elem 

közé elférjen a világítástechnika. 

 

A transzparens beton fajták közül az azt feltaláló magyar cég világhírű szabadalommal védett 

Litracon PXL terméke, vagy a külföldi Lucem terméke lenne a legalkalmasabb. Ezen 

fényáteresztő betontípusokban az üvegszállal kevert betontól eltérően szabályos 

négyzetrácsban helyezkednek el a fényáteresztő elemek, ezek alkotják az úgynevezett 

pixeleket. A minta úgy alakul ki, hogy elkészítik az 1x1 méteres, 6 cm magas sablont mely 

gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy tepsi. Ezután a 6 cm-es magasság közepébe, 3 cm 

magasságban egy speciális műanyagból készült pontrács kerül. Ezután a pontrácsba azokra a 

helyekre, ahol a minta megkívánja, 6 cm hosszú kis fényáteresztő anyagból készült műanyag 

hengereket, pálcikákat helyeznek el, majd kiöntik a sablont egy speciális betonnal. A 

szilárdulás és a sablon eltávolítása után megcsiszolják mindkét oldalát, hogy a pálcikák vége 

tiszta legyen, annak érdekében, hogy a fényt minél tökéletesebben vezesse. 

 

Két ilyen módon készült beton elem kerülne egymás mellé elhelyezésre minden felső és alsó 

mezőben. Nappal a sötét tónusú betonba elhelyezett világos pontok alkotnák a mintát, amelyet 

erősítene az elemeken átszivárgó nappali fény is. Sötétedéskor és este az elemek közé 

elhelyezett acél keretekbe elhelyezett kültéri használatra alkalmas, időjárásálló, 

energiatakarékos led fényforrások biztosítanák a pontmátrix megvilágítását. 

 

A középső elem sima felületű egyszerű betonból készülne, e felület előtt kapnak helyet a 

fémből készült emléktáblák egyenként, vagy egy közös fém keretre rögzítve.  Az építmény 

egy 30 cm magas, kb. 30 cm széles talapzatra kerül elhelyezésre, mely alá a talajszerkezettől 

függően készülne az alapozás. Mivel a talajszerkezet nem ismert, 60 cm széles, 1,4 m mély 

sávalap lett költségelve, amely a talajszerkezet ismeretében és statikai méretezés 

függvényében változhat. 

 

Az emlékfal fal előtt egy 8x4 méter méretű térburkolat lett költségelve, mely az igények 

függvényében, és a környezetrendezéshez kapcsolódóan bővíthető. Az emlékfal kialakítása és 

elhelyezése lehetővé teszi azt is, hogy amennyiben az egyik oldal megtelik táblákkal, akkor 

annak másik oldalán is elhelyezhetőek legyenek, és a kapcsolódó térburkolat is kialakítható a 

másik oldalon a jövőben. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. január 19. 

 

 

 

       Bankós Róbert 

       főépítészi referens 
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3. melléklet 

 

Tétel mennyiség egység anyag 

egységár 

díj 

egységre 

anyag 

összesen 

díj 

összesen 

Oszlopzsaluzás állandó 

keresztmetszetű, 25x25 

(Totemoszlop zászlóhoz-

felirathoz) 

3,10 m
2
 4 400 Ft 2 500 Ft 13 640 Ft 7 750 Ft 

Talplemez zsaluzása (30 cm 

magasságban) 

4,26 m
2
 2 950 Ft 2 000 Ft 12 567 Ft 8 520 Ft 

Középső betonmező 

előregyártott zsalu 

10,00 m
2
 3 900 Ft 3 500 Ft 39 000 Ft 35 000 

Ft 

Álványzat készítése 36,00 m
2
 600 Ft 800 Ft 21 600 Ft 28 800 

Ft 

       

Alapgödör kiemelése 1,4 m 

mélységben, 60 cm 

szélességben 

5,33 m
3
 0 Ft 3 900 Ft 0 Ft 20 787 

Ft 

Földkiemelés (tükrözés, 

humuszleszedés) 

7,60 m3 0 Ft 3 900 Ft 0 Ft 29 640 

Ft 

Talajjavító réteg, feltöltés 

készítése 40 cm vastagságban 

14,00 m
3
 7 500 Ft 3 000 Ft 105 000 Ft 42 000 

Ft 

       

Beton sávalap készítése 1,4 m 

mélységben, 60 cm 

szélességben 

5,33 m
3
 20 160 

Ft 

6 000 Ft 107 453 Ft 31 980 

Ft 

       

Betonacél szerelés 0,30 t 221 000 

Ft 

75 000 

Ft 

66 300 Ft 22 500 

Ft 

Betonacél szerelés, acélháló 3,00 m
2
 800 Ft 400 Ft 2 400 Ft 1 200 Ft 

Menetes szárak elhelyezése 20,00 db 4 000 Ft 2 500 Ft 80 000 Ft 50 000 

Ft 

     0 Ft 0 Ft 

Középső vb. Mezők készítése 0,90 m
3
 19 200 

Ft 

18 000 

Ft 

17 280 Ft 16 200 

Ft 

vb. Talplemez készítése 30 

cm vtg.-ban 

0,90 m
3
 19 200 

Ft 

16 800 

Ft 

17 280 Ft 15 120 

Ft 

       

Előregyártott v.b. elemek 

beemelése-elh. 

5,00 db 0 Ft 3 500 Ft 0 Ft 17 500 

Ft 

Előregyártott LITRACON 

elemek beemelése-elh. 

10,00 db 400 000 

Ft 

5 000 Ft 4 000 000 

Ft 

50 000 

Ft 

       

Rozsdamentes acél 

zártszelvény keret 

(60x40mm) készítése 

10,00 db 16 000 

Ft 

3 500 Ft 160 000 Ft 35 000 

Ft 

       

LED panelek készítése, 

villanyszerelés 

10,00 db 60 000 

Ft 

20 000 

Ft 

600 000 Ft 200 000 

Ft 

       

Zászló készítése, elhelyezése 1,00 db 25 000 

Ft 

3 000 Ft 25 000 Ft 3 000 Ft 

       

Felirat készítése 

totemoszlopra 

1,00 db 45 000 

Ft 

15 000 

Ft 

45 000 Ft 15 000 

Ft 
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Térburkolat készítése 35,00 m2 4 800 Ft 2 500 Ft 168 000 Ft 87 500 

Ft 

Térburkoláshoz szegély 

készítése 

14,00 m 2 800 Ft 1 000 Ft 39 200 Ft 14 000 

Ft 

       

Összesen:     5 519 720 

Ft 

731 497 

Ft 

Nettó:     6 251 217 Ft 

ÁFA:     1 687 829 Ft 

Bruttó:     7 939 045 Ft 

 

14/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja jelen előterjesztés 

mellékletét képező, Kiskunhalas Város 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó 

sportkoncepció intézkedési tervének végrehajtása keretében, a sportinfrastruktúra 

fejlesztésére és prioritások meghatározására tett javaslatot és azok végrehajtási sorrendjét. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a sportkoncepció időtávján belül, 

a mellékelt lista sorrendjének figyelembevételével, a költségvetésben biztosítson anyagi 

fedezetet a feladatok végrehajtására. 

 

Melléklet: 

 
Kiskunhalas Város 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó sportkoncepció intézkedési tervének 

végrehajtása keretében, a sportinfrastruktúra fejlesztésére és prioritások meghatározására tett 

javaslatok és azok végrehajtási sorrendje 

 

Sorszám/intézmény/szükséges intézkedés Megjegyzés, javasolt megoldás Költségbecslés 

1. Fazekas Mihály Iskola 

1.1 külső betonos kézilabdapálya fémből 

készült védőhálójának cseréje a közvetlen 

balesetveszély elhárítása érdekében 

PLASZTOBO Kft sávozott színes 

polipropilén labdafogó háló, 4 mm-es 

5*5cm-es lyukbőséggel, 222 m2 

nagyságban 

377 400 Ft 

1.2 a parkettás tornaterem fűtőtesteinek 

védőráccsal ellátása a balesetveszély 

elkerülése érdekében 

18 fm 1,20 asztalos szerkezetű és 

kivitelezésű keményfa léc védőkorlát acél 

tartószerkezetre. 40*20-as zártszelvényre 

felfúrt 2,5*1 cm lécekkel, 

felületkezeléssel. 

135 000 Ft 

1.3 a tornaszobában található fém nyílászárók 

cseréje, a törött üvegtéglák cseréje, 

radiátorok védelme a parkettás tornateremhez 

hasonlóan, szellőztető berendezés cseréje; 

Javasoljuk az üvegtégla sáv teljes 

elbontását és 60 cm felfalazást. A 

maradék részen "A1" biztonsági üveggel 

ellátott műanyag nyílászárók 

elhelyezését. Így szükségtelenné válik az 

üvegfelület vasrácsos védelme. 

1 010 048 Ft 

 A tornaszoba szükséges légcserét 1 db 

szellőző ventilátorral és 1 db zsalus 

szellőzővel meg lehet oldani.  

525 000 Ft 

2. Bernáth Lajos Kollégium 

2.1     az aszfaltozott 

kézilabdapálya felületének kijavítása 

(repedések és a szétfagyott kopóréteg 

kijavítása) 

A pályát csak új aszfalt kopóréteg 

készítésével lehet javítani. Javítandó 

felület 41*22 m2 felületű. A szükséges 

kopóréteg vastagsága 5 cm.  

8 569 000 Ft 

2.2     vízelvezetés kijavítása a faház előtt 

(javasolt az aszfaltozással együtt javítani), a 

vízelvezető csatorna kitisztítása; 

A vízelvezetést a járda kb. 8 m-es 

szakaszának újra betonozásával meg lehet 

oldani. Az esőcsatorna lomboktól való 

tisztítása üzemeltetői napi feladat. 

56 000 Ft 

3. Felsővárosi Általános Iskola 
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3.1     aszfaltozott kézilabdapálya labdavédő 

háló javítása, cseréje 

PLASZTOBO Kft sávozott színes 

polipropilén labdafogó háló, 4 mm-es 

5*5cm-es lyukbőséggel, 420 m2 

nagyságban 

714 000 Ft 

3.2     a kézilabdapálya aszfalt felületének 

bejavítása, a pálya melletti udvari aszfalton a 

kosárpalánkok közt végigfutó repedés 

bejavítása; 

Fugamasszás hézagkiöntéssel, cca 410 fm 319 800 Ft 

3.3     a tornaterem 

lapostető vízelvezetésének kijavítása 

A tornatermen kialakított lejtési 

viszonyok és a lefolyók kialakítása hibás 

koncepción alapul. A jelenlegi problémán 

2*3 db új, a parapetfalakon átvezetett 

vízköpő segítene.  A vízköpők fele a 

Kölcsey utca felé, másik fele a tornaterem 

melletti nyaktagra vezetné a 

csapadékvizet. A parapetfalak melletti 

villámhárítókat is át kell helyezni a víz 

útjából. A jelenlegi problémák okozói 

valóságban ezek. 

446 000 Ft 

4. Bibó István Gimnázium 

4.1     a mobil kosárlabdapalánkok cseréje a 

tűzvédelmi előírások teljesítése és a 

rendezvények megvalósítása érdekében 

A meglévő vasbeton szerkezetre 

felfogatott acél konzol 

190 000 Ft 

5. Kertvárosi Általános Iskola 

5.1     az udvari kézilabdapálya körüli 

meglévő tartóoszlopokra labdafogó 

hálóelhelyezése 

PLASZTOBO Kft sávozott színes 

polipropilén labdafogó háló, 4 mm-es 

5*5cm-es lyukbőséggel, 336 m2 

nagyságban 

571 200 Ft 

5.2 az udvari távolugró gödör javítása és a 

hozzá tartozó futópálya felületének cseréje, 

versenyszerű 2 pályás futópályával, 

gumiszőnyeggel 

A távolugró gödör csak karbantartási 

munkákat igényel, a futópálya jelenlegi 

méretében megduplázva, 2 pályás, és 

"profi" gumi burkolattal ellátva 2 sávos  

720 000 Ft 

6. Fazekas Mihály Iskola 

6.1     a szivacspadlós tornacsarnok fűtés és 

szellőzés hatékonyságának javítása  

A tornacsarnok erősen hőhidas 

szerkezeteit a kritikus felületeken 

szigetelni kell A szigetelés mértékét 

szakértői munkával kell meghatározni. A 

szükséges légcserét 2 db szellőző 

ventilátorral és 2 db zsalus szellőzővel 

meg lehet oldani.  

850 000 Ft 

 Épület szükséges hőszigetelése. Becsült 

200 m2 

1 200 000 Ft 

6.2     a szivacspadlós tornacsarnokba  

futódeszka felújítása (a filcréteg és a hiányzó 

elemek pótlása); 

A 21 fm futódeszka asztalos javítást 

igényel új filc réteggel. 

136 500 Ft 

  A szivacspadlós tornacsarnokba  a 

radiátorok nincsenek bevédve. Itt is 

szükséges az 1.1 szerinti védelem 40 fm-

en. 

300 000 Ft 

7. Felsővárosi Általános Iskola 

7.1     aszfaltozott kézilabdapálya lelátójának 

teljes felújítása időjárásálló műanyag 

székekkel, amelyek a meglévő támfalra 

lenének rögzítve, a támfalak repedéseinek, 

hibáinak bejavítása, a lelátó bővítése legalább 

egy plusz sorral; 

A jelenlegi lelátó méretezése nem 

alkalmas valódi lelátó kialakítására. 

Javasoljuk,  hogy a lelátó elbontása után 

új lelátó építése történjen meg.  

2 620 000 Ft 

7.2     a kézilabdapálya pálya melletti utcai 

kerítés kijavítása 

A fák által okozott károk helyreállítása 

nem lehetséges. Véleményünk, hogy a 

város lakosságának szívéhez nőtt fák 

kivágása helyett a meglévő kerítés és 

kapupillérek újjáépítése történjen meg a 

károsítások "áthidalásával". 

432 000 Ft 
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7.3   a kézilabdapálya mellett a vízelvezető 

csatorna tisztítása, javítása 

A csatornahálózat 100 éves valódi 

hibáinak kiderítése és kitisztítása 

komolyabb feltárási munkákat igényelne. 

Nem javasoljuk a meglévő és feltáratlan, 

valószínűleg tönkrement csatornaszakasz 

helyreállítását. Célszerű lenne a 

csapadékvizet új csatornába a Szabadság 

tér felé elvezetni új csatorna hálózaton. 

1 200 000 Ft 

8. Bibó István Gimnázium 

8.1     Fejlesztési célú javaslat: a külső 

kézilabdapálya köré egy salakos vagy 

rektorán futópálya valamint egy távolugró 

gödör kialakítása – terveztetés, kivitelezés 

Salakos 200 fm-es 4 m-es futópálya 

kialakítása kapcsolódó 5*7 m-es 

távolugró gödörrel, szegéllyel. 

3 444 000 Ft 

9. Városi sportpálya 20x40 méretű műfüves pálya létesítése a meglévő külső aszfaltos pálya 

felhasználásával 

9.1 Kisméretű 20x40 (22*42 m) műfüves 

labdarúgó pálya. 50 mm szálhosszúságú 

műfű, kvarchomok és színezett gumi-

granulátum feltöltéssel, bevágott vagy 

beleszőtt fehér vonalakkal, 2 db 3x2 méteres 

fix kapuval, pálya körül Viacolor járda, pálya 

körül labdafogó háló (128 folyóméter), pálya 

körül palánk (122 folyóméter), világítás (cca. 

120 LUX). 

Az MLSZ által kiadott költségbecslés 

alapján meghatározva. 

25 590 550 Ft 

9.2 A tervezett helyszín mélyfekvésű terület, 

rendszeresen víz alatt áll, ezért az MLSZ által 

meghatározott árhoz képes szükséges 

számolni valamennyi többletköltséggel a 

víztelenítésre és a pálya kiemelésére. 

Az MLSZ által megadott műszaki 

leírásban szereplő értékekhez képest 

vastagabb fogadó réteg és fokozottabb 

vízelvezetés többletköltsége (becsült 

érték, helyszíni felmérés és vizsgálat 

alapján megtervezett vízelvezetés 

megtervezése után számítható) 

3 937 000 Ft 

 Nettó összesen: 53 343 498 Ft 

 ÁFA (27%): 14 402 744 Ft 

 Bruttó összesen: 67 746 242 Ft 

 

15/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az EDF-DÉMÁSZ Zrt. 2016. január 16-án kelt, közvilágítási energia beszerzésére 

irányuló szerződéses ajánlatát elfogadja az alábbi tartalommal: 

szerződéses időszak: 2016.01.01-2016.03.31. 

ajánlati ár: nettó 15,30 Ft/kWh. 

 

16/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunsági Víziközmű-

Szolgáltató Kft. 2015. évi bérleti díj felhasználásról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

17/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 

2015. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

18/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP-1.3.0/09-11-2011-

0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás 

előrehaladásáról szóló beszámolót. 

 

19/2016. Kth. 
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Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete a   Kiskunhalas Hunyadi utca 33.-37. 

közötti szakaszán lakók útépítési kérelmét befogadja és felkéri Kiskunhalas Város Jegyzőjét az 

útépítéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére. Az útépítés megkezdése a költségvetési fedezet 

rendelkezésre állásának függvénye. 

 

20/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 

mellékletében szereplő 2016. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét.   

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata  

 

2016. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya 

és mennyisége 
 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor került-

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés   
 

    
 

  

 

Közbiztonság növelését 

segítő közte-rületi 

kamerarendszer 

telepítése 

Kiskunhalason  

 

 Hirdetmény 

közzététele 

nélküli, 

nemzeti 

értékhatárokat 

elérő értékű 

közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 

115. §-a 

alapján 

 

Belügyminisztérium 

által biztosított 

forrás 

2016. február 2016. április 

30. 

 

 II. Építési beruházás 
   

    
 

  

 
      

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 
  

 
    

 
  

       

VI. Szolgáltatási 

koncesszió 
    

 
 

       

Záradék: Jóváhagyta Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2016. 

számú határozatával. 

Kiskunhalas,  2016. január 28. 

_______________________________ 

Fülöp Róbert  Polgármester  

 

 

Formázott táblázat
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21/2016. Kth. 

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

Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött - a Képviselő-testület által 14/2015. Kth 

számú határozattal jóváhagyott - Együttműködési Megállapodást.  A Képviselő-testület az 

Együttműködési Megállapodást változatlan formában hatályban tartja. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött 24/2014. Kth-val elfogadott Együttműködési Megállapodást 

felülvizsgálta. A Képviselő-testület az Együttműködési Megállapodást változatlan 

formában hatályban tartja. 

 

 

22/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. július 25., 26., 27., 28., 29., 

augusztus 1., 2., 3., 4., 5., valamint december 27.,  28., 29., 30., napokra igazgatási 

szünetet rendel el. 

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

megtételére az igazgatási szünet alatti zavartalan feladatellátás érdekében. 

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

gondoskodjon. 

 

23/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 1.melléklet szerinti 

startmunka és országos hajléktalanprogramok benyújtásához. A képviselő-testület 

legfeljebb 2.521.936 Ft önerőt biztosít a 2016 márciustól 2017. február 28-ig tartó 

startmunka- és országos hajléktalanprogramok megvalósulásához. Az önkormányzat 

kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét a 

2016.évi költségvetésében elkülöníti. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy az. 1.pont szerinti 

programok megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, tárgyalásokat folytasson, a 

szükséges dokumentumokat, szerződéseket aláírja. 

 

1.melléklet 

 

program létszám 
program 

teljes költsége 
bérköltség   

dologi 

költség  

ebből 

támogatás 

szükséges 

önerő 

belvízelvezetés 30 37677037 30199582 7477455 7099582 377873 

mezőgazdasági 
földutak karbantartása 27 33 144 612 27199672 5944940 5680720 264220 

helyi sajátosságokra 
épülő 23 31599541 23550698 8048843 7768883 279960 

illegális hulladéklerakó-
helyek felszámolása 10 12693853 10297198 2396655 2396655 0 

belterületi közutak 
karbantartása 51 67 189 159 

53 407 205 
13781954 12646970 1134984 

mezőgazdasági  28 39755002 29741786 10013216 9548317 464899 

országos 
hajléktalanprogram 15 24122271 16356065 7766206 7766206 0 
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összesen: 184 246181475 190752206 55429269 52907333 2521936 

 

 

24/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban is csatlakozni kíván a 

„Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz. Felhatalmazza a polgármestert a 

szándéknyilatkozat, valamint a csatlakozási szerződés aláírására. A győztesek díjazására 

76000 Ft-ot biztosít a 2016.évi költségvetés terhére. 

 

25/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2015. (VI.26.) önkormányzati 

rendelet 4.§. (2) bekezdése alapján hozzájárul a Sóstó Csárda előtti védett platán fasor 

favizsgálati felmérése szerinti aktuális állagmegóvási munkáihoz, illetve a szakvéleményben 

18. sorszámmal jelzett fa kivágásához. 

 

 

26/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalas Város 

Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítását, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

 

27/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-

juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg. 

2. Kiskunhalas Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen és biztosítsa a 2016. évi 

költségvetésben a juttatás fedezetét. 

 

 

28/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata egy éves időtartamra használatba adja a 6400 

Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. szám alatti ingatlant az Emergency Service Kft. 

javára, térítésmentesen, jelen előterjesztés mellékletét képező használatba adási szerződés 

alapján, orvosi ügyeleti ellátás tevékenység folytatására.  

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az előterjesztés mellékletében lévő használatba adási szerződés aláírására. 

 

 

HASZNÁLATBAADÁSI SZERZŐDÉS 

nem lakás céljára szolgáló helyiségre 

 

amely létrejött egyrészről  

Kiskunhalas Város Önkormányzata,  

Államháztartási egyedi azonosító: 734509 

Törzskönyvi azonosító: 724902 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  

Adószáma: 15724904-2-03  

KSH-szám: 15724904-8411-321-03 

Képviselő: Fülöp Róbert polgármester,  mint Használatba adó,  

 

másrészről  
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Emergency Service Kereskedelmi és   Egészségügyi Szolgáltató  Kft. 

Cégszám:  01-09-873304 

Székhely: 1131 Budapest, Topolya u.4-8. 

Adószám: 13789581-2-41 

KSH-szám: 13789581-8690-113-01 

Képviselő: …………………….…. ügyvezető, önálló aláírási jogosultsággal), mint 

Használatba vevő között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Használatba adó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a 6400 Kiskunhalas, 

Nagy Szeder István utca 1. szám alatti ingatlan.  

 

2. Használatba adó használatba adja, Használatba vevő használatba veszi az 1.) pontban 

megjelölt ingatlant, a Felek között 2015. november 18. napján létrejött vállalkozási 

szerződésben megfogalmazott, kizárólag orvosi ügyeleti tevékenység  ellátása 

céljából.   

Az 1.) pontban megjelölt ingatlan ettől eltérő célra történő használatához Használatba 

adó írásbeli hozzájárulása szükséges.  
 

3. Használatba adó a használati szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a 

Használatba vevő az ingatlant Használatba adó írásbeli hozzájárulása nélkül a 2. ) 

ponttól  eltérő célra használja.  
 

4. Használatba adó kijelenti, hogy jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott ingatlan 

hasznosítására vonatkozó joggal rendelkezik és szavatosságot vállal azért, hogy az 

ingatlan tekintetében harmadik személynek olyan joga nem áll fenn, amely a 

Használatba vevőt a birtokbavételben, illetve a rendeltetésszerű használatban 

akadályozná.  
 

5. Jelen használati szerződés a 9.) pontban írt hatálybalépést követően egy éves, 

határozott időtartamra (az Emergency Service Kft. részére a Központi Orvosi 

Ügyelet biztosítása feladatai ellátására a 2015. novemberében megkötött 

feladatellátásról szóló megállapodásban foglalt határidőig) szól. 
 

 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1. pont szerinti ingatlant térítésmentesen adja 

használatba.  

/A 2011. évi CLXXXIX. - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló - törvény 13. 

§ (1) 4. pontja alapján az egészségügyi alapellátás (orvosi ügyeleti tevékenység) 

kötelező önkormányzati feladat. A 2011. évi CXCVI. törvény – Nemzeti vagyonról – 

11. § (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen akkor hasznosítható, ha az 

kizárólag közfeladat ellátása céljából történik./   

 

7. Használatba vevő az  ingatlan használatából eredő közüzemi díjakat, továbbá a 

felmerülő telefonköltségek 100% - át köteles megfizetni. Felek megállapodása alapján 

Használatba vevő kötelezettsége, hogy az 1.) pontban írt ingatlan tekintetében a 

közüzemi órákat jelen szerződés aláírásának napjától számított 15 napon belül az 

illetékeseknél a nevére írassa. Továbbá kötelezettsége a közüzemi órák saját nevére 

történő átírása esetén ezen igazolások bemutatása Használatba adó részére 
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(Kiskunhalas Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályán)  jelen 

szerződés aláírását követő 16 napon belül.  
 

8. Felek jelen szerződést az 1.) pontban írt ingatlan átadás – átvételi jegyzőkönyve 

aláírásának napjától tekintik használatba adottnak, jelen szerződés ezen időponttól 

hatályos, így ezen időponttól terheli Használatba vevőt a 7. pontban meghatározott 

fizetési kötelezettség. Használatba vevő e naptól jogosult a részére, leltárral átadott 

berendezések használatára. Az átadás – átvételi jegyzőkönyv tartalmazza az ingatlan 

tényleges átadásakor készített leltárban szereplő ingóságokat, berendezési tárgyakat és 

azok értékeit, illetve a közüzemi órák állását. Jelen szerződés megszűnése esetén 

Használatba vevő jelen átadási leltár alapján ugyanakkora eszközállományt szolgáltat 

vissza Használatba adónak, mint amekkora eszközállományt jelen szerződés 

hatályosulásával átvett. Amennyiben a szerződés megszűnésekor Használatba vevő a 

teljes átvett, leltárban szereplő eszközállománnyal nem tud elszámolni, úgy a vissza 

nem szolgáltatott eszközök esetében a leltáríven szereplő összeg erejéig, továbbá az 

esetlegesen meg nem fizetett közüzemi díjak erejéig a teljes vagyonával felel. 

Az átadás átvételi jegyzőkönyv és ingóleltár jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képezi.  

 

9. Használatba vevő köteles gondoskodni a tevékenységével összefüggően keletkező 

hulladék, veszélyes hulladék jogszabályok szerinti tárolásáról, saját költségén történő 

eltakarításáról. 

 

10. Használatba vevő kijelenti, hogy a mindenkori hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi, 

környezetvédelmi szabályokban megfelelő (poroltó, stb) felszereltséggel veszi 

használatba az ingatlant. Használatba vevő kijelenti, hogy jelen pontban írt alap 

munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi felszereltségen felül, a 

tevékenységéhez szükséges egyéb plusz felszereltséget köteles biztosítani. Ennek 

elmaradása esetén az ebből adódó kárért teljes vagyonával felel.  
 

11. Használatba vevő kijelenti, hogy felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes 

használat következménye. 

 

12. Felek jelen szerződést a hatályos jogszabályok alapján jogosultak felmondani. 

 

13. Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Használatba vevő köteles 

a helyiséget tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Használatba adó 

rendelkezésére bocsátani. 

 

14. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy az épület szerkezeti részeit érintő 

mindennemű beavatkozási szándékát Használatba adónak előzetesen, írásban be kell 

jelentenie, tekintettel arra, hogy ahhoz Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulását 

kell kérnie. 

 

15. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból 

történő megszűnése esetén – a szerződés megszűnését követő 15 napon belül – az 

általa beépített és az épület állagának rongálása nélkül elbontható berendezési 

tárgyakat elbontja és elszállítja. Amennyiben Használatba vevő ezen kötelezettségének 

nem tesz eleget, úgy Használatba adó jogosult azt Használatba vevő költségére és 
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veszélyére elvégezni, ennek hiányában azok ellenérték megfizetése nélkül Használatba 

adó birtokába és tulajdonába kerülnek. 

 

16. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő 

megszűnése esetén az olyan értékemelő beruházást, amely csak az épület állagának 

sérelmével bontható el, Használatba vevő Használatba adónak vagy a következő 

Használatba vevőnek felajánlhatja. Amennyiben Használatba adó a felajánlást 

elfogadja, úgy Használatba vevő a létesítéskori költségnek az amortizációval 

csökkentett összegére tarthat igényt. 
 

17. Használatba vevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 3.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

18. Az egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és egyéb ide 

vonatkozó jogszabályi  rendelkezések az irányadók. 
 

19. A szerződésből eredő jogviták eldöntésére Felek a Kiskunhalasi Járásbíróság 

illetékességét kötik ki.  
 

20. Jelen szerződést a Felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  
 

21. Jelen szerződés 5 példányban készült, melyből – aláírás után - Használatba adót 3 

példány, Használatba vevőt 2 példány illet meg.  
 

Kiskunhalas, 2016. január …………. 

 

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

Használatba adó                  Használatba vevő 

 

 

 

29/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

30/2016. Kth. 

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

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

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 

 

31/2016. Kth. 
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) sz. rendelet 4.§ 

(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 
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32/2016. Kth. 

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

rendelet 4.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Köznevelési, Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolóját. 

 

33/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló január havi beszámolót.  

 

34/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

tárgyalást kezdeményezzen a kötelezően biztosítandó 

- fogyatékos személyek nappali ellátása 

közszolgáltatás biztosítása érdekében a  Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált 

Szociális Intézmény vezetésével. 

 

35/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában levő, az önkormányzat 

vagyonában 0,- Ft értéken nyilvántartott: 3 db MOTOROLA G350 és 2 db Yaesu VX-10V 

típusú adó-vevő készüléket térítésmentesen a Szász Károly utca 14. szám alatti székhelyű 

Halas Pajzs Vagyonvédelmi Kft. tulajdonába adja. Felhatalmazza Kiskunhalas Város 

Polgármesterét az átadás-átvételről szóló megállapodás aláírásra. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról   

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

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 39/C. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 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:  Rendelet) a következő 13/A §-sal egészül 

ki: 

 

„13/A.§ 

(1) Jelen rendelet alkalmazásában:  

 

(a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 

Rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,  

 

(b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) 

bekezdése szerinti vállalkozás.”  
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2.§ 

 

A Rendelet a következő 13/B. §-sal egészül ki: 

 

„13/B § 

 

(1)A 13 § (1)-(2) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás 

csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 

2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a 

továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.  

 

(2)A kedvezményezett adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, 

továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti 

kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító 

jármű vásárlására.” 

 

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 

módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat 

jelen rendelet 1 számú mellékletét képezi.   

 

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, 

egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 

pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű 

támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 

eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 

esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.  

 

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 

való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 

2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 

bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 

rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.  

 

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 

vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 

állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi 

rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 

körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.  

 

(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás 
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bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy a csekély összegűnek 

minősül. Az igazolás jelen rendelet 2.számú mellékletét képezi.  

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig 

meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles 

azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 

Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.” 

3. § 

(1) A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki. 

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

4.§ 

Ez a rendelet a kihirdetést követő  nap lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2016. január 28. 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

1.számú melléklet 

1.számú melléklet a 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez 

 

NYILATKOZAT 
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 

esetén 

 

 

1. Kedvezményezett adatai 

Név:  

Adószám:  

Elérhetőség:  
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Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  

(jelölje X-szel ) 
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

Egyesülés, szétválás ideje:  

 

_________   ___________   _________ 

   (év)             (hónap)           (nap) 

 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 

kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon 

vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban 

részesültek.  

 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 

amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 

összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem 

kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 

 

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak 

betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.
1
 

                                                 
1
 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 

egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően 
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 
 
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a 
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett 
vállalkozások között. 
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2
 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 

3
 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 

4
 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 

2. Csekély összegű támogatások
2
 

Sor-

szá

m 

Támogatás 

jogalapja 

(bizottsági 

rendelet 

száma) 

Támogatást 

nyújtó 

szervezet 

Támogatás 

kedvezménye-

zettje és célja 

 

A támogatást 

ellenszolgáltatá

s fejében 

végzett közúti 

kereske-delmi 

árufuva-

rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 

benyúj-

tásának 

dátuma
3
 

Odaítélé

s 

dátuma 

Támogatás 

összege 

Támogatás bruttó 

támogatástartalm

a
4
 

Forin

t 

Eur

ó 
Forint Euró 
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 

a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 

Vállalkozás neve Adószáma 

  

  

  

  

  

  

 

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható 

azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan 

kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg 

meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában 

meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően 

a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.
5
 

 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett 

csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget 

tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási 

kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az 

elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban 

van).

                                                 
5
 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint 

és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 
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6
 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 

7
 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 

8
 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés 
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés 

vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 

Sor-

szá

m 

Támogatá

s 

jogalapja 

(uniós 

állami 

támogatás

i szabály) 

Támogatást 

nyújtó 

szervezet 

Támogatási 

kategória 

(pl. regionális 

beruházási 

támogatás) 

Kérelem 

benyújtásána

k dátuma
6
 

Odaítélés 

dátuma 

Azonos 

elszámolható 

költségek teljes 

összege 

jelentértéken 

Azonos 

kockázatfinanszír

o-zási célú 

intézkedés 

vonatkozásában 

nyújtott állami 

támogatás bruttó 

támogatástartalm

a / azonos 

elszámolható 

költségek 

vonatkozásában 

nyújtott állami 

támogatás bruttó 

támogatástartalm

a
7
 

Maximális 

támogatási 

intezitás 

(%) vagy 

maximális 

támogatási 

összeg 

Forint Euró Forint Eur

ó
8
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent 

megadott adatok helyesek. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő 

átadja. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése
9
 közötti 

időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe 

veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről 

haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles 

a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a 

jelen nyilatkozatot. 

 

                                                 
9
 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer 

értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a 
csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél 
például ez az időpont általában a szerződés kelte. 
 

 

2.számú melléklet 

 

2.számú melléklet a 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Igazolás csekély összegű támogatásról 

 

Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, 
hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) 
(a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű 
támogatásban részesül: 

Projekt megnevezése: 

Támogatást nyújtó döntésének száma: 

Támogatás odaítélésének időpontja: 

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: 

 

A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak 
megfelelő forintösszeg nyújtható. 

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. 

Kelt, … 

 
…………………………………………………………..   
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)  
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Kelt:   

 

 

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

                      Kedvezményezett 

        (aláírás, pecsét) 

 

 

 


