
A képviselő-testület 2016. október 27-i zárt ülésén hozott döntések: 

 

247/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunhalas Város Szociális 

Ellátásáért” díjat adományoz: 

 

Borbás Zoltánnénak, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

intézményvezető helyettesének a szociális ellátás területén végzett kiemelkedő és példamutató 

munkája elismeréséül. 

 

Dr. Molnár Árpád főorvosnak a szociális ellátás területén végzett kiemelkedő és példamutató 

munkája elismeréséül. 

 

Juhász Györgyné vezető gondozónak a szociális ellátás területén végzett kiemelkedő és 

példamutató munkája elismeréséül. 

 

 

A képviselő-testület 2016. október 27-i nyílt ülésén hozott döntések: 

 

248/2016. Kth. 

Munkaterv módosítás és napirend elfogadása 

 

249/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Kiskunhalas, Kossuth utca 15-17-19. Társasház között 

megkötendő Támogatási Szerződést a melléklet szerint elfogadja.  

2. A képviselő-testület a szerződés aláírására felhatalmazza Kiskunhalas Város 

Polgármesterét. 

Melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

Jelen szerződés létrejött: 

 

egyrészről Kossuth utca 15-17-19 Társasház (székhelye: Kiskunhalas, Kossuth utca 15-17-19. 

adószáma: 20402947-1-03, képviseli: Laskovicsné Terzics Edit közös képviselő) mint Támogató 

 

 

másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 

törzskönyvi azonosító száma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 15720209-

7511-311-01, képviseli: Fülöp Róbert polgármester) mint Támogatott 

 

(továbbiakban, együtt: Szerződő Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Támogató a Támogatottnak 362.585,- Ft azaz háromszázhatvankétezer-ötszáznyolcvanöt 

forint összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt (továbbiakban: Támogatás) a 

Kiskunhalas, Dob utcán- a hulladéktároló ellenőrzésének céljából - elhelyezésre kerülő 

térfigyelő kamerahely kiépítéséhez, továbbá az ahhoz kapcsolódó költségek finanszírozására 

(továbbiakban: Feladatellátás). Támogatott a támogatást a jelen Támogatási Szerződés 

(továbbiakban: Szerződés) szerint használhatja fel. A támogatás felhasználásának feltételeit 

jelen Szerződés szabályozza. 

 

2. A Támogatott a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a támogatási célt a 

vonatkozó jogszabályoknak, valamint a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően, kellő 

alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja. 



 

3. Támogatott a Támogatást köteles elkülönített számlán kezelni és azt kizárólag a 

Feladatellátásra használhatja fel a Szerződésben meghatározott műszaki tartalommal. 

 

4. Támogatott a Támogatást az átutalásától számított három hónapon belül használhatja fel. 

Amennyiben a Támogatott a Támogatást az átutalástól számított három hónapon belül nem 

használja fel, a Támogatást 30 napon belül köteles hiánytalanul visszafizetni a Támogatónak. 

A Támogatás összege kamattal nem terhelhető. 

 

5. A Támogatásból visszamaradt, fel nem használt összeget Támogatott az elszámolási 

határidőtől számított 30 napon belül köteles visszafizetni. Amennyiben a fenti műszaki 

tartalommal történő feladatellátás meghaladja a Támogató által a Támogatott részére nyújtott 

1. pont szerinti támogatási összeget, úgy szerződő felek jelen szerződéses cél megvalósulása 

érdekében egymással további tárgyalásokat folytatnak, és annak eredményének megfelelően 

járnak el 

 

6. A Támogatás felhasználására kizárólag a Támogatott jogosult, aki a támogatás 

felhasználásának jogát tovább nem ruházhatja át. 

 

7. Támogatott a Támogatást az alábbi műszaki tartalommal történő beruházáshoz használhatja fel 

 

Megnevezés Db/m 

fullHD ip kamera konzollal  2 

Mikrotik antenna  3 

antennatartó  3 

ftp kábel  90 

védőcső  50 

fémdoboz nagy  1 

fémdoboz kicsi  1 

fogyasztásmérő  2 

poe switch  1 

tartozékok, csavar tipli,bnc  5 

kameratartó oszlop festve betonozva  2 

antenna tartó  2 

 

8. A Támogatott vállalja, hogy a Támogatás segítségével megvalósult beruházást (továbbiakban: 

Beruházás) az eredeti rendeltetésének megfelelően használja és viseli az üzemeltetés 

költségeit.  

 

9. Támogatott a beruházást nem szünteti meg és nem adja át a fenntartói jogát, kivéve: 

 

ha – helyi önkormányzati rendeletnél magasabb – jogszabályváltozásból  adódóan változik a 

létesítmény fenntartója, 

ha a létesítmény fenntartói jogának átadását a Támogató engedélyezi 

 

10. A Beruházás csak a Támogató előzetes jóváhagyásával, az üzemeltetési kötelezettségek 

átvállalásával idegeníthető el, vagy adható más használatába. A Beruházás nem terhelhető 

meg. 

 

11. Támogatott a Támogatás felhasználásával a Beruházás megvalósítását követő 30 napon belül 

köteles a Támogatónak elszámolni. A Támogató részére a szakmai és pénzügyi elszámolást 

pénzügyileg rendezett, hitelesített, a Beruházáshoz kapcsolódó, Támogatott nevére kiállított 



számlák, szerződések Támogatott képviselője által hitelesített másolatával kell benyújtani. 

 

12. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseiket egyeztetéssel, 

tárgyalásos úton oldják meg. Vitás kérdéseik bírósági úton történő rendezése esetén kikötik a 

Kiskunhalasi Járásbíróság illetékességét. 

 

13. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései, 

valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 

14. A Szerződő felek a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják. A 

Szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után – mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – 4 példányban helybenhagyólag aláírják. 

 

Kiskunhalas, 2016. október … 

 

 

 

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

      Laskovicsné Terzics Edit    Fülöp Róbert 

  közös képviselő     polgármester 

     a Támogató képviseletében   a Támogatott képviseletében 

 

 

250/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

Önkormányzat és Németh Miklós között 2008. február 25-én megkötött megállapodás 

melléklet szerint háromoldalú megállapodással történő részleges módosítását 

valamint a kötelezettség MI.-BAU TRADE Kft. által történő átvállalását, valamint 

hozzájárul, hogy a 4658 hrsz alatti ingatlanra bejegyzett jelzálogjoga törlésre 

kerüljön. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a háromoldalú 

megállapodás és a törlési engedély aláírására. 

 

2. A Képviselő-testület a 182/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

MEGÁLLAPODÁS KÖTELEZETTSÉG – ÁTVÁLLALÁSRÓL 

 

amely létrejött egyrészről Németh Miklós sz. Németh Miklós (Kiskunhalas, 1954. 06. 26. 

an: Babenyecz Judit szsz: 1-540626-1097) Kiskunhalas, Árpád u. 23. sz. alatti kötelezett,  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (képv. Fülöp Róbert polgármester) Kiskunhalas, 

Hősök tere 1. sz. alatti jogosult, 

 

és a MI.-BAU TRADE Építőipari-, Beruházó és Kereskedelmi Kft. (Cg.03-09-103477 

képv. ifj. Németh Miklós ügyvezető) Kiskunhalas, Kárpát utca 19. sz. alatti kötelezettség 

átvállaló  
 

együttesen:  Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
1./ Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata eladó és Németh Miklós vevő 2008. február 25-én 

adásvételi szerződést kötöttek a Kiskunhalas 4658 hrsz. alatti beépítetlen terület ingatlanra vonatkozóan.  

A szerződés 5. pontjában foglaltak szerint Németh Miklós megfizetett az eladó számlájára 2.925.000 Ft-ot, s a 

fennmaradó 14.625.000 Ft vételárhátralékra vonatkozóan eladó és vevő abban állapodtak meg, hogy az 

ingatlanon felépítendő épületben egy 60 m2-nek megfelelő kiállítóteremnek alkalmas, önálló helyrajzi számmal 



rendelkező ingatlant az eladó (Önkormányzat) tulajdonába ad. A vételárhátralék erejéig az ingatlanra az 

Önkormányzat javára jelzálogjogot jegyeztek be.  

2./ Németh Miklós és Kiskunhalas Város Önkormányzata – az adásvételi szerződésben foglaltakat módosítva – 

megállapodnak abban, hogy az ingatlan vételárából még fennálló 14.625.000,-Ft –ot vevő (jelen 

megállapodásban kötelezett) akként teljesít, hogy bruttó 14.625.000,-Ft értékben az Önkormányzat által 

meghatározott helyszínen területrendezési munkálatokat végeztet a jelen megállapodás szoros mellékletét képező 

műszaki tartalom szerint legkésőbb 2017. október 31. napjáig azzal, hogy az elvégzett területrendezési munkák 

műszaki tartalom szerinti elvégzését az Önkormányzat által kijelölt szakember teljesítés igazolás kiállításával 

igazolja a munkák átvételekor.  

3./ Németh Miklós vevő (jelen megállapodásban kötelezett) és Kiskunhalas Város 

Önkormányzata jogosult megállapodnak abban, hogy amennyiben vevő (jelen 

megállapodásban kötelezett) a területrendezési munkák elvégzése során olyan okból, amelyért 

felelős – késedelmesen teljesít, úgy a jogosult késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 

kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt, a meghatározott végteljesítési határidőtől számítva 

a teljes bruttó érték 0,5 %-a (nulla egész öt tized százaléka) minden késedelemmel érintett 

naptári nap után, de maximum a teljes bruttó érték 3%-a (három százaléka). 

 

Vevő (jelen megállapodásban kötelezett) és Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint jogosult 

megállapodnak abban, hogy amennyiben a vevő (jelen megállapodásban kötelezett) – olyan 

okból, amelyért felelős – hibásan teljesít, úgy a jogosult hibás teljesítési kötbérre jogosult. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes bruttó érték maximum 0,5 %-a (nulla egész öt tized 

százaléka) minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után a hiba kijavításáig, de maximum 

a teljes bruttó érték 3 %-a (három százaléka). A hibás teljesítési kötbér vetítési alapja a teljes 

bruttó érték. 

Felek rögzítetik, hogy a hibás teljesítési kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér 

egyidejű érvényesítését. 

 

Németh Miklós vevő (jelen megállapodásban kötelezett) és Kiskunhalas Város 

Önkormányzata, jogosult megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése a 

Vevő felróható okából meghiúsul, a Vevő (jelen megállapodásban kötelezett) meghiúsulási 

kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a bruttó érték 3 %-a (három százaléka). 

 

Kötbért a jogosult a vállalkozási szerződés szerint akkor is követelheti, ha kára nem merült 

fel. Jogosult érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb 

jogait is. A szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok 

szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A késedelem esetére 

kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

 
Felek rögzítik, hogy Jogosult a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vevővel (jelen megállapodásban 

kötelezett) külön megjelölve annak jogalapját és összegét. 

4./ Németh Miklós nyilatkozik, hogy 2016. szeptember 29. napján kelt szerződéssel az 1./ 

pontban írt ingatlant értékesítette a MI.-BAU TRADE Kft. részére. 

 

5./ Németh Miklós és a MI.-BAU TRADE Építőipari-, Beruházó és Kereskedelmi Kft 

megállapodnak abban, hogy Németh Miklós kötelezett vevőnek  az 1./, 2./ és 3./  pontban 

meghatározott kötelezettségét a MI.-BAU TRADE Kft. jelen „Megállapodás kötelezettség 

átvállalásáról„ szóló megállapodás aláírásával teljes terjedelmében és feltételrendszerével 

átvállalja, amely kötelezettség átvállalásához Kiskunhalas Város  Önkormányzata  …../2016. 

számú ( … ) Kth. számú határozatával, mint jogosult hozzájárult. 

 

6./ Kiskunhalas Város Önkormányzata jelen megállapodásra tekintettel kötelezettséget vállal 

arra, hogy jelen okirat aláírásával egyidejűleg külön okiratban feltétlenül és 



visszavonhatatlanul hozzájárul a Kiskunhalas 4658 hrsz alatti beépítetlen terület ingatlant 

terhelő jelzálogjoga törléséhez.  

 

7./ Jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell értelemszerűen 

alkalmazni.  

 

8./ Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és 

értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 

 

Kiskunhalas, 2016. október ________ 

 

 

_____________________________ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

képv. Fülöp Róbert polgármester 

jogosult 

 

 

  ____________________________                               _____________________________ 

                Németh Miklós                                                              MI.-BAU TRADE Kft.  

                     kötelezett                                                       képv. ifj. Németh Miklós ügyvezető 

                                                                                                    kötelezettség átvállaló  

 

 

 

 

 

 

JELZÁLOG TÖRLÉSI ENGEDÉLY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (törzsk. az: 724902, stat. jel: 15724904-8411-321-03. 

adószám: 15724904-2-03. képv. Fülöp Róbert polgármester) Kiskunhalas, Hősök tere 1. jelen 

nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kiskunhalas 4658 hrsz. alatti ingatlanra 14.625.000,-Ft vételár hátralék erejéig bejegyzett 

jelzálogjogát töröljék.  

 

Kiskunhalas, 2016. október …. 

 

 

 

 



 

 

     ____________________________________ 

                 Kiskunhalas Város Önkormányzata  

          jelzálogjog jogosult  

          képv. Fülöp Róbert polgármester 

 

 

 

 

 

Ügyvédi ellenjegyzés: 

 

Alulírott, eljárásra meghatalmazott jogi képviselő, Dr. Jágity Zsuzsanna Kiskunhalas, Kossuth 

u. 9. sz. alatti ügyvéd aláírásommal igazolom, hogy az általam készített okirat megfelel a 

jogszabályoknak, és tanúsítom, hogy a szerződő felek személyi azonosságuk igazolása után 

azt előttem írták alá, ezért ellenjegyzem.  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2007. évi LXIV. törvény, valamint a Magyar 

Ügyvédi Kamara 2/2007. (XI. 19.) szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással 

kapcsolatos követelményeknek, illetve minősített elektronikus aláírással rendelkezem.  

 

Kiskunhalas, 2016. október …. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



251/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda 

Zrt.-t, hogy 30 millió Ft keretösszegig keressen olyan lakóingatlanokat, melyek megvásárlása 

esetén azokat a bérlakás-állományba be lehet vonni. A megvásárolni javasolt ingatlanokról 

2016. november 15-ig a Halasi Városgazda Zrt. készítsen döntés-előkészítő ismertetőt, mely 

alapján a Képviselő-testület dönthet az ingatlanvásárlásokról. 

 

252/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Magyar 

Olimpiai Bizottság által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 közötti 

sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának költségvetési támogatási keretéből a 

Halasthermál Kft. által elnyert támogatásból a 2015., 2016. és 2017. évben megvalósuló 

tárgyi eszköz beruházásokat a Halasthermál Kft. a saját számviteli nyilvántartásaiban tartsa 

nyilván. A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonosaként legalább 15 évig biztosítja a 

támogatásból megvalósított beruházások sportcélú funkcióra történő használatát, sportcélú 

fenntartását, valamint vállalja, hogy ingatlan elidegenítése, megterhelése esetén, az ingatlant 

a fenti kötelezettségek az ingatlan megszerzője, a teher jogosultja általi, az esetleges 

jogutódaikra is kiterjedő hatályú vállalásának a kötelezettségével idegeníti el, terheli meg. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló nyilatkozat 

megtételére. 

 

Nyilatkozat 
 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., képv.: Fülöp Róbert 
polgármester)  mint a 2524/6 hrsz alatti ingatlan fejlesztéssel érintett területének 
tulajdonosa képviseletében az alább nyilatkozatot teszem: 
 
Tudomással bírok arról és feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy 
az ingatlanon a Halasthermál Kft. (6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1) által a MOB által 
kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepciói 
megvalósításának a 2015. , 2016. és 2017. évi költségvetési támogatási keretéből elnyert 
támogatás összegéből megvalósult tárgyi eszköz beruházást a Halasthermál Kft. tartja 
nyilván saját számviteli nyilvántartásaiban.  
 
Az ingatlan tulajdonosaként legalább 15 évig biztosítom a támogatásból megvalósított 
beruházások sportcélú funkcióra történő használatát, sportcélú fenntartását, valamint 
vállalom, hogy ingatlan elidegenítése, megterhelése esetén, az ingatlant a fenti 
kötelezettségek az ingatlan megszerzője, a teher jogosultja általi, az esetleges jogutódaikra is 
kiterjedő hatályú vállalásának a kötelezettségével idegenítem el, terhelem meg. 
 
 
Kiskunhalas, 2016. október 27. 
 
 
 
      Fülöp Róbert 
      polgármester 
 

 



 

 

253/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy Szabó Áron 

szobrászművész tervei szerint szobrot kíván állítani a kommunizmus kiskunhalasi áldozatai 

emlékére a Bethlen Gábor téren. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

szoborállítás anyagi hátterének megteremtésére, és amennyiben erre pályázati forrás, egyéb 

állami támogatás, vagy közadakozás rendelkezésre áll, ezt követően az emlékmű 

elkészíttetésére. 

 

254/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kiskunhalasi 

Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma a 

vagyonkezelésében levő ingatlanokon elvégzett felújítási munkák keretében leszerelt, 

javíthatatlan világító testeket és kazántesteket értékesítse. A hozzájárulás feltétele, hogy az 

intézmény szakvéleménnyel igazolja az eszközök javíthatatlanságát. Az értékesítésből befolyt 

összeget az intézmény a vagyonkezelésében levő ingatlanok felújítására fordíthatja. Az 

intézmény köteles a bevételről és annak felhasználásáról a felújítási munkák üzembe 

helyezését követő 30 napon belül pénzügyi beszámoló benyújtásával tájékoztatni az 

Önkormányzatot. 

 

255/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 217/2016. Kth. számú 

határozatának 2.pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a költségvetés módosításában a 

beszerzés fedezeteként 8.000.000.- Ft-ot szerepeltessen.” 

 

256/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a helyi adókról 

szóló 38/2011. (XII. 28.) számú rendelete megfelel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

2017. január 1. napjától hatályba lépő 7.§ g) pontjában foglaltaknak. 

 

257/2016. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi költségalapon 

meghatározott lakások bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
SORSZÁM LAKCIM m2 SZOBASZÁM KOMFORT-

FOKOZAT 
LAKSÁSOK 
ÁLLAPOTA 

Költség alapon 
számolt lakbér 

minimum Ft/hó 

1. 
ALLOMAS U 1 IV.14. 49 2 Komfortos 

Gázfűtéses 
LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

15 000 Ft 

2. 
KARPAT U. 9.III.55. 55 2 Összkomfortos PANEL, 

LAKÓTEL. 
16 800 Ft 

3. 
KOSSUTH U.26.IV.10. 65 2,5 Összkomfortos PANEL, 

LAKÓTEL. 22 400 Ft 

4. 
ALLOMAS U 9.IV.13. 55 2 Komfortos 

Gázfűtéses 
LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

16 800 Ft 

5. 
ESZE T. LTP. 8.I.17. 44 1+2fél Komfortos 

Gázfűtéses 
TÉGLA, 
EMELETES 

22 660 Ft 

 

2.A Képviselő-testület a pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda 

Zrt-t. 

 

 

 



258/2016. Kth. 

1.  
Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet a 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

 A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1-től, 2017. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.sz. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének irányítása, a hozzá tartozó 

intézmények gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 

1. Felsőoktatásban szerzett végzettség, 

- és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői 

szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű 

szakképesítéssel, vagy 

- gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. 

előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában 

költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 

mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági 

szakképzettség. 

 

2. Felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő munkakörben legalább öt éves szakmai gyakorlat. 

3. Büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat 

igazolása 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket is tartalmazó program. 

o A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

o A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 

legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 

példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési 

Osztályán. 

o 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 



igazolása, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

o A pályázó írásos nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az 

elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  

2017. január 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 

http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. sz.)  

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének (6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.) 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 

3 példányban papíron és egy példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság 

írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve Kiskunhalas Város Képviselő-

testülete, mint a megbízási jogkör gyakorlója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 2016. december 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2016. október 28-tól: 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

A pályázattal kapcsolatos további információ: 

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési osztály vezetőjétől a 

77/523-139-es telefonszámon, vagy előre egyeztetve személyesen. 

 

2.   
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztásának pályázati felhívására beérkezett pályázatok szakmai 

véleményezésére az alábbi bizottságot hozza létre: 

A bizottság tagjai: 

- Szalontai Mária könyvvizsgáló 

- Piegelné Dr. Csényi Magdolna jogász  

- Csendes Ildikó osztályvezető 

 

259/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja Ternyák Jenő 

tízezer felvételt tartalmazó gyűjteményrészét nettó 1 millió forintos áron, amellyel 

tulajdonjogot és vagyoni/felhasználási jogot szerez a fotógyűjtemény része felett.  

http://admin.kozigallas.gov.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/


2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy Ternyák Jenővel a megállapodást aláírja és az önkormányzat 

költségvetésében biztosítson forrást az ellenérték kifizetéséhez. 

 

 

260/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszahívja a Kiskunhalasi 

Települési Értéktár Bizottság jelenlegi 5 fő tagját, azaz a Thorma János Múzeum 

igazgatóját, a Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatóját, a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, a Nemzeti Fórum képviseletében Pajor Kálmánt és a 

Pásztortűz Egyesület elnökét. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztja a Thorma János 

Múzeumot, a Martonosi Pál Városi Könyvtárat, a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 

Kft-t, a Halasi Csipke Közalapítványt és a Pásztortűz Egyesületet az Értéktár 

Bizottság tagjainak, azzal, hogy a Bizottságba fejenként 1 főt delegálhatnak úgy, hogy 

a delegálásnak 2016. november 30. napjáig meg kell történnie. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a Kiskunhalasi 

Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának módosítását.  

 

 

Melléklet a 260/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 

Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzata módosítása  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 

Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatát az alábbiak  szerint 

fogadja el: 

 

1. Az III. Fejezet „A Bizottság működése” 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

„2. A Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. 

3. A Bizottság félévente beszámol tevékenységéről Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének. Az első féléves beszámolót a Képviselő-testület júniusi ülésére, a 

második féléves beszámolót a Képviselő-testület decemberi ülésére terjeszti elő a Bizottság.” 

 

2. „A Bizottság működése” című III. Fejezet az alábbi 4. ponttal egészül ki: 

„A Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság az adott évre vonatkozó munka és pénzügyi 

tervét minden évben a Képviselő-testület decemberi ülésére terjeszti elő.” 

 

3. Működési Szabályzat Függeléke helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Függelék 
 

Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatához 

 

A Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság tagjai 2016. október 27. napjától: 

 

 

Thorma János Múzeum által 

delegált 1 fő 

elnök 

Martonosi Pál Városi Könyvtár 

által delegált 1 fő 

tag 



Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

által delegált 1 fő 

tag 

Halasi Csipke Közalapítvány által 

delegált 1 fő 

tag 

Pásztortűz Egyesület által delegált 

1 fő 

tag 

 

A delegált személyek képviselik a Bizottság tagjait. A tagot az őt delegáló személy vagy 

szervezet a tagságából indokolás nélkül bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot 

delegálhat a visszahívástól számított 30 napon belül. 

 

A Működési Szabályzat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 

maradnak.  

A Működési Szabályzat és Módosítása együtt érvényes és hatályos. 

 

Jelen Működési Szabályzat 2016. október 27. napján lép hatályba.” 

 

261/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Halasi Média 

és Kultúra Nonprofit Kft-t arra – figyelemmel Kiskunhalas Városmarketing Operatív 

Tervében foglaltakra – hogy a „HELYI TERMÉK” bevezetésével, megvalósításával 

összefüggő koncepciót 2016. december 31. napjáig dolgozza ki. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a 2017. évi 

költségvetésben forrást biztosít a „HELYI TERMÉK” bevezetésével, megvalósításával 

összefüggő feladatok ellátására. 

 

262/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Öreg Diákok 

Halasi Egyesülete fasor telepítését elvégezze, továbbá azt évente 1-1 fával kiegészítse a 

Karacs Teréz utca mögötti közterületen (Kiskunhalas Hrsz.: 7600, valamint Hrsz.: 6531/2), 

azzal, hogy a fák gondozását az Öreg Diákok Halasi Egyesülete fogja végezni. 

 

263/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló október havi beszámolót.  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi ellátások körzeteiről szóló 

15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. a pontjában meghatározott 

feladatkörében, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28) 

önkormányzati rendelet 30.§ (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi 

és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 



Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 

körzeteiről szóló 15/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §. (1) 

c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) 6 fogorvosi „ 

 

2. § 

 

A rendelet 2. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) 18. évet betöltött és be nem töltött személyek számára a fogorvosi alapellátást 1 vegyes 

körzetként biztosítja, körzeteiket és azok területi leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.” 

 

3. § 

 

A rendelet 3. számú mellékletének helyébe a rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

4. § 

 

Hatályát veszti a rendelet 2.§ (5) bekezdése. 

 

5. § 

 

E rendelet 2016. november 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. október 27. 

 

 

 

 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

1.sz.melléklet a 22/2016. (X.28.) önkormányzati rendelethez 

 

  3. sz. melléklet a 15/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez  

 

                                             Kiskunhalas  - fogorvosi                                                       

                       001. körzet    Csónak u. 4.  dr. Üst Anna                            

 

Közterület neve                            

 

Ág utca                                                                                

Bajza utca                                                                            

Baranyai Ferenc utca                                                                  

Bojtár utca                                                                           

Botond utca                                                                           

Csap utca                                                                             



Csipke utca                                                                           

Csokonai utca                                                                         

Eperd utca                                                                            

Esze Tamás lakótelep                     

Fazekas Mihály utca                                                                   

Felsőkistelek puszta                                                                  

Felsőöregszőlők                            

Felsőszállás puszta                                                                   

Felsőtelep tanya                                                                      

Fenyő utca                                                                            

Gózon utca                                                                            

Határ utca                                                                            

Henger utca                                                                           

Hold utca                                                                             

Járószék utca                                                                         

Kárász utca                                                                           

Károly utca                                                                           

Kassa utca                                                                            

Kazinczy utca                                                                         

Kéve utca                                                                             

Kisfaludy utca                                                                                                                                                                                                                         

Korvin utca                                                                           

Kölcsey utca                                                                          

Kőrösi út                                                                             

Kötönyi út                                                                            

Latabár utca                                            

Lepke utca                                                                            

Lovarda utca                                                                          

Mázsa utca                                                                            

Olajbányász utca                                                                      

Pacsirta utca                                                                         

Pásztor utca                                                                          

Pozsony utca                                                                          

Radnóti Miklós utca                                                                   

Sas utca                                                                              

Sereg utca                                                                            

Sóstó utca                                                                            

Sóstói-szőlők                                                                         

Szabó Ervin utca                                                                      

Számadó utca                                                                          

Széchenyi utca                                                                        

Szélmalom utca                                                                        

Szénás utca                                                                           

Szentgál utca                                                                         

Tambura utca                                                                          

Tárnok utca                                                                           

Tavasz utca                                                                           

Új utca                                                                               

Vadkerti út                                                                           

Városkert utca                                                                        

Vörösmarty utca                                                                       

Zöldhalom utca                                                                        

Zrínyi utca                                                                           



 

                            

                                                                                                    

                                             Kiskunhalas - fogorvosi                                                        

                        002. körzet   Csónak u. 4.  dr. Bogdán Gusztáv                            

 

 

                                       

Közterület neve                            

 

Áchim András utca                                                                     

Alsóöregszőlők                           

Átlós út                                                             

Bajnok utca                                                                           

Bogárzó puszta                                                                        

Bornemissza Gergely utca                                                              

Czuczor utca                                                                          

Damjanich utca                                                                        

Dr Monszpart László utca                                                              

Dugonics utca                                                                         

Félegyházi út                                                                         

Harangos telep                                                                        

Harangos tér                                                                          

Hattyú utca                                                                           

Honvéd utca                                                                           

Huszár utca                                                                           

József Attila utca                                                                    

Kalap utca                                                                            

Kármán utca                                                                           

Kinizsi utca                                                                          

Kosár utca                                                                            

Majsai út                                                                             

Malom sor                                                                             

Ősz utca                                                                              

Pipa utca                                                                             

Polgár utca                                                                           

Róna utca                                                                             

Sarló utca                                                                                                                                                                                 

Szabadkai út                                                                          

Szántó Kovács utca                                                                    

Széksós utca                                                                          

Szent György tér                                                                      

Szentháromság tér                                                                     

Szép utca                                                                             

Szondy utca                                                                           

Téglagyári köz                                                         

Téglagyári út                                            

Tinódi utca                                                                           

Tó utca                                                                               

Toldi utca                                                                            

Tompa utca                                                                            

Vásártér utca                                                                         

Vezér utca                                                                            



Zerge utca      

 

                                                                       

                                                                                                        

                                             Kiskunhalas - fogorvosi                                                       

                   003. körzet Csónak u. 4.  dr. Terbe Klára                     

 

 

                                                                                                

Közterület neve                               

 

Alsószállás puszta                                                                    

Arany János utca                                                                      

Árpád utca                                                                            

Átlós út                                                                  

Bácskai utca                                                                          

Bacsó László utca                                                                     

Baross utca                                                                           

Bástya utca                                                                           

Batthyány utca                                                                        

Berki Viola utca                                                                      

Berzsenyi utca                                                                        

Bimbó utca                                                                            

Bokréta utca                                                                          

Borz utca                                                                             

Brázay Kálmán utca                                                                    

Budai Nagy Antal utca                                                                 

Bükkönyös utca                                                                        

Csalogány utca                                                                        

Cserepes utca                                                                         

Deák Ferenc utca                                                                      

Dekáni Árpád utca                                                                     

Diószegi Balázs utca                                                                  

Dob utca                                                                              

Dobó utca                                                                             

Dr. Nagy Mór utca                                                                     

Erdei tér                                                                             

Fejérföld utca                                                                        

Füzes utca                                                                            

Gábor Áron utca                                                                       

Gerle utca                                                                            

Gólya utca                                                                            

Gyep utca                                                                             

Hajnal utca                                                                           

Himző utca                                                                                                                                                                   

Jegenye utca                                                                          

Jósika utca                                                                           

Kard utca                                                                             

Katona József utca                                                                    

Kazal utca                                                                            

Kossuth utca                                                                          

Középsőipartelep tanya                                                                

Lomb utca                                                                             



Markovics Mária utca                                                                  

Munkács utca                                                                          

Pákász utca                                                                           

Patkó utca                                                                            

Rezeda utca                                                                           

Róka utca                                                                             

Schönfeld udvar                                                                       

Szalag utca                                                                           

Szállás utca                                                                          

Szegedi út                                                                            

Szövetség tér                                                                         

Tábor utca                                                                            

Táncsics utca                                                                         

Temető utca                                                                           

Török utca                                                                            

Tuba utca                                                                             

Vasút utca                                                                            

Viola utca                                                                            

Virág utca                                                                            

Zsák utca                                                                             

  

 

 

 

 

                                                                  

                                             Kiskunhalas - fogorvosi                                                        

                   004. körzet   Csónak u. 4. dr. Bácsalmási Antal                    

 

 

                                         

Közterület neve                          

 

Árvalányhaj utca                                                                      

Avar utca                                                                             

Bánegyháza utca                                                                       

Bem utca                                                                              

Bercsényi utca                                                                        

Bethlen Gábor tér                                                                     

Bocskai utca                                                                          

Cseresznyés utca                                                                      

Eötvös utca                                                                           

Epreskert utca                                                                        

Esze Tamás lakótelep                      

Fakopács utca                                                                         

Gimnázium utca                                                                        

Halászcsárda utca                                                                     

Hősök tere                                                                            

Iparszőlők útja                                                                       

Izabella utca                                                                         

Kadarka utca                                                                          

Karányi sík útja                                                                      

Kárpát utca                                                                           



Kolmann utca                                                                          

Kovács Pál tér                                                                        

Kun tér                                                                               

Kuruc vitézek tere                                                                    

Laktanya utca                                                                         

Latabár utca                                                          

Lehel utca                                                                            

Mályva utca                                                                           

Mátyás tér                                                                            

Platán utca                                                                           

Rakodó utca                                                                           

Rekettye puszta                                                                                                             

Sáfrány utca                                                                          

Sárgarigó utca                                                                        

Sárkány utca                                                                          

Székely utca                                                                          

Szilvás köz                                                                           

Tavaszi Hérics utca                                                                   

Thúry József utca                                                                     

Városháza utca                                                                        

Venyige utca                                                                          

Vitéz utca                                                                            

Zsoltina utca                                                                         

 

 

 

                                             Kiskunhalas - fogorvosi                                                     

                 005. körzet   Csónak u. 4.  /tartós helyettesítéssel ellátott/                    

 

                                                                                             

Közterület neve                               

 

Akác köz                                                                              

Állomás utca                                                                          

Álmos utca                                                                            

Alsóöregszőlők                                       

Alsótelep tanya                                                                       

Árok utca                                                                             

Árvácska utca                                                                         

Attila utca                                                                           

Bajcsy-Zsilinszky utca                                                                

Bajnár utca                                                                           

Balajthy Dénes utca                                                                   

Bangó Péter utca                                                                      

Báthory utca                                                                          

Bodza utca                                                                            

Boróka utca                                                                           

Budár utca                                                                            

Csendes köz                                                                           

Cserény utca                                                                          

Dália utca                                                                            

Eskü tér                                                                              

Fácán utca                                                                            



Felsőöregszőlők                                                        

Fridrich Lajos utca                                                                   

Gaál Lajos utca                                                                       

Galagonya utca                                                                        

Galamb utca                                                                           

Gárdonyi Géza utca                                                                    

Grósz Ferenc utca                                                                     

Gyárfás István utca                                                                   

Gyöngyvirág utca                                                                      

Hársfa utca                                                                           

Hirnök utca                                                                           

Homok utca                                         

Ibolya utca                                                                           

Imreh Mária utca                                                                      

Jácint utca                                                                           

Jókai utca                                                                            

Juhar utca                                                                            

Kamilla utca                                                                          

Kanizsa tér                                                                           

Kardvirág utca                                                                        

Keceli út                                                                             

Kertész utca                                                                          

Kismarton utca                                                                        

Kmeth Sándor utca                                                                     

Kopolya köz                                                                           

Kopolyai út                                                                                    

Korda Imre utca                                                                       

Kökény utca                                                                           

Kun kapitány utca                                                                     

Lakatos Vince utca                                                                    

Levendula utca                                                                        

Liget utca                                                                            

Lőtér utca                                                                            

Lugas köz                                                                             

Margaréta utca                                                                                                                                                                                                                                                

Mészáros Lázár utca                                                                   

Mocsári Lajos utca                                                                    

Muskátli utca                                                                         

Nagy Czirok László utca                                                               

Nagy Kálmán utca                                                                      

Nagy Szeder István utca                                                               

Nemzetőr utca                                                                         

Nyár utca                                                                             

Nyirfa utca                                                                           

Ormánság utca                                                                         

Páfrány utca                                                                          

Pálma tér                                                                             

Pandur utca                                                                           

Parti utca                                                                            

Pattantyús utca                                                                       

Perc köz                                                                              

Peterka József utca                                                                   

Pipacs utca                                                                           



Posta utca                                                                            

Rege utca                                                                             

Rekettye puszta                           

Rózsa tér                                                                             

Stepanek Ernő utca                                                                    

Szabadság tér                                                                         

Szathmáry Sándor utca                                                                 

Szegfű utca                                                                           

Szélmolnár utca                                                                       

Szőlő utca                                                                            

Tárogató utca                                                                         

Téglagyári köz                                                           

Téglagyári út                                          

Thorma János utca                                                                     

Timár utca                                                                                                                                                                                   

Tormássy János utca                                                                   

Tóth János utca                                                                       

Tulipán utca                                                                          

Ván Benjámin utca                                                                     

Vári Szabó István utca                                                                

Vass Lajos utca                                                                       

Víz utca                                                                              

Zsigray Julianna utca                                                                 

  

 

                                             Kiskunhalas - fogorvosi                                                      

                    006. körzet   Csónak u. 4. /tartós helyettesítéssel ellátott/                      

 

 

                                                                                              

Közterület neve                          

 

Ady Endre utca                                                                        

Alkony utca                                                                           

Alkotmány utca                                                                        

Alsóipartelep tanya                                                                   

Bálvány utca                                                                          

Béke utca                                                                             

Bessenyei tér                                                                         

Bokányi Dezső utca                                                                    

Bokor utca                                                                            

Csiga utca                                                                            

Csillag utca                                                                          

Csónak utca                                                                           

Dózsa György utca                                                                     

Erzsébet királyné tér                                                                 

Fecske utca                                                                           

Futó utca                                                                             

Fürész utca                                                                           

Füzes puszta                                                                          

Gyapju utca                                                                           

Hajó utca                                                                             

Híd utca                                                                              



Holló utca                                                                            

Homok utca                                             

Hunyadi utca                                                                          

Inoka-Kistelek puszta                                                                 

Kálvin tér                                                                            

Karacs Teréz utca                                                                     

Kiffer utca                                                                           

Kígyó utca                                                                            

Kopolyai út                              

Kórház utca                                                                           

Köztársaság utca                                                                      

Lapály utca                                                                           

Lovag utca                                                                                                                                                                                                            

Magyar utca                                                                           

Május 1. tér                                                                          

Mártírok útja                                                                         

Mérleg utca                                                                           

Molnár utca                                                                           

Nád utca                                                                              

Nap utca                                                                              

Nefelejcs utca                                                                        

Nyárfa utca                                                                           

Nyíl utca                                                                             

Nyúl utca                                                                             

Ó utca                                                                                

Ősök tere                                                                             

Partiszőlők                                                                           

Petőfi utca                                                                           

Práger Ábrahám utca                                                                   

Rákóczi tér                                                                           

Rét utca                                                                              

Révész György utca                                                                    

Sáros utca                                                                            

Semmelweis tér                                                                        

Sétáló utca                                                                           

Síp utca                                                                              

Sólyom utca                                                                           

Szász Károly utca                                                                     

Szent Imre utca                                                                       

Szent István utca                        

Szilády Áron utca                                                                     

Tóköz utca                                                                            

Vadász utca                                                                           

Vajda utca                                                                            

Vas utca                                                                                                                                                                                                            

Vihar utca                                                                          

Zalán utca    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról  szóló 59/2005. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) 

pontjában, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-ban kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

5., 11. valamint 17. pontjában meghatározott feladatkörében, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, véleményének kikérésével, Kiskunhalas tiszta, 

esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és 

védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 59/2005. (X.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a a 

következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok 

szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal megbízott 

ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.” 

 

2. § 

 

(1) A R. 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő g) pont lép: 

 

„g) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, takarítása, hó- és 

síkosság-mentesítése, illetve pormentesítése.” 

 

3.§ 

 

(1) A R. 2. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 



 

„j) gyom: Az adott körülmények között káros hatású bármilyen növény, amely szándékos 

vetés nélkül jelenik meg, továbbá zavarja az ember termelő tevékenységét, befolyásolja 

egészégét és pihenését.” 

 

 

4.§ 

 

(1) A R. 2. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki: 

 

„k) növényzet rendezett állapotban tartása: Lágyszárú gyepalkotók magassága a talajszinttől 

mért 20 cm-t nem haladja meg. Növények telepítése és a növényápolás során a növény 

sajátosságainak figyelembe vétele mellett a nem kívánatos sarjak, sarjhajtások, gyomok 

(különösen az allergének), eltávolítása, a kultúrnövények optimális életfeltételeihez szükséges 

tőtávolságok kialakítása az alábbiak szerint (növekedési típustól függően különösen): 

 

 - lágyszárú növények (kivéve fűfélék):  20 - 30 tő/m
2
 

 - nyírt sövény:  4-5 tő/m
2
 

 - cserje, vagy kis termetű fa (örökzöld) (3-4 m):  1 tő/3-4 m
2
 

 - fa, fa méretű örökzöld:  1 tő/9-10 m
2 

”
 

 

5.§ 

 

(1) A R. 2. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 

 

„l) szálláshely-szolgáltatás: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23. pontja 

szerinti fogalom.” 

 

6.§ 

 

(1) A R. 2. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki: 

 

„m) vendéglátás: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti 

fogalom.” 

 

7.§ 

 

(1) A R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő (6) bekezdés lép: 

 

 „(6) Az ingatlan használója, vagy ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa köteles az 

ingatlan előtti közterületet - a 3.§ (4) bekezdésében, valamint I. sz. mellékletében rögzítettek 



figyelembevételével - valamint az ingatlant a gyomoktól, allergén gyomoktól mentesen, 

továbbá az ott lévő növényeztet folyamatosan rendezett állapotban tartani.” 

 

 

 

 

8. § 

 

(1) A R. a következő 10/A. §-sal egészül ki: 

 „ 10/A §. 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6. sz. melléklet szerinti közterületeket 

nem dohányzó közterületnek minősíti. 

 

(2) Az e rendelet 6. sz. mellékletének 2. pontjában megjelölt vendéglátóhelyek működtetője, 

üzemeltetője köteles jól látható helyen kifüggeszteni a „Többlakásos társasházakban működő, 

üzemelő vendéglátásra és szálláshely-szolgáltatásra használt helyiség utcafronti 

homlokzatától és annak határvonalától mért 5-5 méteres közterület nem dohányzó közterület” 

rendelkezést.” 

 

9. § 

 

 (1) A R. 1. sz. melléklet szerinti 6.sz.melléklettel egészül ki. 

 (2) A R. 2. sz. melléklet szerinti 7.sz. melléklettel egészül ki. 

 

10. § 

 

(1) Ez a rendelet –a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- a kihirdetést követő nap lép hatályba, 

és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

(2) A 10/A.§ 2017.január 1-jén lép hatályba. 

 

Kiskunhalas, 2016. október 27. 

 

 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

1. melléklet a 23/2016 (X. 28.) önkormányzati 

rendelethez 

 

6. számú melléklet az 59/2005. (XI. 30) önkormányzati rendelethez 

 

1.  



 

Kiskunhalas Város területén lévő nevelési, oktatási, egészségügyi, kulturális, 

közigazgatási, egyházi és szociális intézmények főbejárata felőli utcafronti épülete, ennek 

hiányában kerítése és az úttest közötti közterület. 

 

2. 

Többlakásos társasházakban működő, üzemelő vendéglátásra és szálláshely-szolgáltatásra 

használt helyiség utcafronti homlokzatától és annak határvonalától mért 5-5 méteres 

közterület. 



 

2. melléklet a 23/2016 (X. 28.) önkormányzati 

rendelethez 

 

 

7. számú melléklet az 59/2005. (XI. 30) önkormányzati rendelethez 

a) Fásszárú növények telepítési távolságai: 

Magáningatlan telekhatára mellett fásszárú növényzet belterületen, illetve zártkertben az 

alábbi minimális ültetési távolság megtartásával telepíthető: 

 

- cserje (nyírt sövény):       1,0 m 

- fa termetű örökzöld:        1,0 m 

- kis termetű (max. 4-5 m magasra növő) fa, fásszárú növény:  2,0 m 

- közepes termetű (max. 8-10 m magasra növő) fa, fásszárú növény: 4,0 m 

- nagy termetű fa, fásszárú növény:      5,0 m 

 

Amennyiben épület vagy tömör kerítés található az ingatlan határán úgy cserje(nyírt sövény), 

fa termetű örökzöld és kis termetű fa, fásszárú növény esetében a telepítési távolságot  0,5 m 

távolsággal meg kell növelni.  

 

 

b) Közterületen fásszárú növények egymástól történő minimális telepítési távolságai: 

 

- cserje, örökzöld (növekedési típustól függően ált.):  0,4-2,0 m 

- kis termetű fa, fásszárú növény:   4,0 m 

- közepes termetű fa, fásszárú növény:   6,0 m 

- nagy termetű fa, fásszárú növény:               7,0 m 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 2., 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében, Kiskunhalas 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

 

1.§ 

 



(1) A közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

 

“(5) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok 

szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal megbízott 

ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet kihírdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2016. október 27. 

 

 

 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete 

a szeszesital kimérésének és fogyasztásának közterületen és egyéb helyen való 

korlátozásáról szóló 20/1991. (X.14.) Ktr. sz. rendelet módosításáról  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 

bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 8.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 17. pontjában 

meghatározott feladatkörében, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § 

(5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

(1) A szeszesital kimérésének és fogyasztásának közterületen és egyéb helyen való 

korlátozásáról szóló 20/1991. (X. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) a következő 

2/A. §-al egészül ki: 

“ 2/A. § 

 

“(1) Kiskunhalas Város közigazgatási területén üzemelő, szeszesital forgalmazásával, 

kimérésével foglalkozó vendéglátóipari és kereskedelmi egységeknek jól látható módon fel 

kell tüntetniük üzleteikben annak tényét, hogy Kiskunhalas Város közterületein tilos a 

szeszesital fogyasztása. 

 

(2) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok 

szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal megbízott 

ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.” 

 



2. § 

 

Ez a rendelet 2017. 01.01-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2016. október 27. 

 

 

 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi 

és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 6. § (3) bekezdése a 

következő d) ponttal egészül ki: 

 

„d) Azon vendéglátóipari és kereskedelmi egység, mely a szeszesital kimérésének és 

fogyasztásának közterületen és egyéb helyen való korlátozásáról szóló 20/1991. (X.14.) 

rendelet 2/A. §-ban rögzítetteknek nem tesz eleget.” 

 

2. § 

 

(1) A R. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

“(5) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok 

szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal megbízott 

ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik..” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2017. 01.01-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2016. október 27. 

 



 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 13/2016. (V.30.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 30.§ 

(5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről 

szóló 13/2016. (V.30.) számú rendeletének 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 

1.számú melléklete lép. 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

 

Kiskunhalas, 2016. október 27. 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 

1.számú melléklet a 27/2016. (X.28.) önkormányzati rendelethez 

 

1. számú melléklet a 13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  

   

  

Sorszám 

 

Kamera helye 

Kamerák 

száma 

1.  Hősök Ligete (Bem utca) 3 

2. Jósika utca (Thúry utca) 4 

3. Régi posta (Bethlen tér északi része)  4 

4.  K & H Bank (Bethlen tér déli része)  5 



5. Kiskunhalasi Művelődési Központ (Szent István utca Kossuth utca)  4 

6. Kiskunhalasi Járásbíróság (Kossuth utca-Zeneiskola)   5 

7. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  

(Köztársaság utca-Szász Károly utca)  

4 

8. Városi Piac 1. (Magyar utca sarka) 3 

9. Városi Piac 2. (Semmelweis tér)  4 

10. Semmelweis tér (szökőkút)  2 

11. Kanizsa tér (Iskola útja)  2 

12. Szegedi út (Átlós utca)  4 

13. Majsai út (felüljáró) 4 

14. Vasútállomás (Kossuth utca vége)  4 

15. Sóstó 53-as főút (Kolmann utca)  4 

16. Keceli út (Tulipán utca) 4 

17. Kopolyai út (Tinódi utca)  2 

18. Szabadkai út (Átlós út)  4 

19. Kiskunhalas, Bem utca (Fitnesz park) 1 

20. Kiskunhalas, Dob utca (hulladék tároló) 2 

 Összes kamera darabszáma:  69 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete 

útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-

testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

 

(1) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Kiskunhalas város közigazgatási területén a 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ), illetve az 

Országos Területrendezési és Építési Követelmények (továbbiakban: OTÉK) 



szabályozásával összhangban épülő utakra, útjavításokra, útépítési tervezési munkákra 

(kivéve gyűjtő utak.)” 

 

(2) A Rendelet 1. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3) A rendelet alkalmazása szempontjából útfejlesztésnek minősül a  
a) földutak útalappal (téglatörmelék, tégladarálmány, geotextíliás tégladarálmány-palló) 

való ellátása,  

b) a földutak szilárd burkolattal (aszfalttal) való kiépítése,  

c) járdák, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak új szilárd burkolattal 

(aszfalttal) való kiépítése, javítása, stabilizálása,  

d) a meglévő, nem szabványos, félszélességű útpályák szabványos méretűvé bővítése. 

e) útépítéshez szükséges tervek elkészítése és engedélyeztetése.” 

 

(3) A Rendelet 1. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott útfejlesztés történhet lakossági 

kezdeményezésre, lakossági források bevonásával, önkormányzati együttműködéssel 

(továbbiakban: társulásos úton).” 

 

(4) A Rendelet 1. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 

 

„(5) Útfejlesztési társulás tervek elkészíttetése céljából és útépítési célból is létrejöhet. 

 

(6) Útépítés céljából csak abban az esetben jöhet létre társulás, amennyiben a 

megépítendő útszakaszra korábban a pontos költségvetés elkészítésére alkalmas 

tervdokumentáció készült.” 

 

 

 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„a) tervezés és útépítés szempontjából az az ingatlan, amely határos a fejlesztendő 

úttal, és arról az ingatlanra bejáró (útcsatlakozás) létesíthető” 

 

(2) A Rendelet 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4a) Érdekeltségi egység: olyan ingatlan, mely a fejlesztendő úttal közvetlenül nem 

határos, azonban az ingatlan a fejlesztendő útról is közvetetten megközelíthető és 

tulajdonosa a társulási tagsággal járó kötelezettségét vállalja.” 

 

(3) A Rendelet 2. §-a  a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5a) Érdekeltségi egység tulajdonosa: aki a 4. § (1) bekezdés szerint benyújtott 

pályázat benyújtásakor az érdekeltségi egység ingatlan-nyilvántartás szerint 

tulajdonosa.” 

 

(4) A Rendelet 2. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



„(6) Útfejlesztés: az ingatlanok megközelítését szolgáló burkolt út és járda tervezése, 

építése, javítása az önkormányzat tulajdonban lévő, közútként nyilvántartott, illetve a 

szabályozási terv szerint közterületként nyilvántartott területen.” 

 

(5) A Rendelet 2. § (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Útfejlesztési összköltség: különösen a helyi közút tervezésével, engedélyezésével, 

létesítésével kapcsolatban felmerült összes költség, amelynek meghatározására az 

útfejlesztés pénzügyi lezárását követően kerül sor. Amennyiben az útfejlesztés 

megvalósításához az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást kapott, úgy a 

beruházáshoz ténylegesen felhasznált támogatás összegével az útfejlesztés 

összköltségét csökkenteni kell.” 

 

(6) A Rendelet 2. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(9) Üzembe helyezés: A megvalósult beruházás pénzügyi és számviteli lezárása. Az 

üzembe helyezés időpontja az erről készült aktiválási bizonylat kiállításának napja. A 

megvalósult terv, létesítmény tulajdonosa az önkormányzat lesz.” 

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az önkormányzati együttműködéssel megvalósuló 1. § (3) bekezdés szerinti 

útfejlesztés az érintett ingatlanok tulajdonosainak kezdeményezése alapján 

szervezhető.” 

 

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (1) bekezdés alapján megvalósuló útfejlesztések önkormányzatot terhelő 

keretösszegét a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés tartalmazza.” 

 

4. § 

 

(1)  A Rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép: 

 

„A társulásos úton megvalósuló útfejlesztések” 

 

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A tárulásos úton készülő útfejlesztés megvalósítása céljából az érintett ingatlanok 

legalább 2/3-ának tulajdonosai és tetszőleges számú érdekeltségi egység tulajdonos 

útépítési közösséget hoznak létre jelen rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak 

megfelelően. Az útépítési közösség az önkormányzati forrás elnyerését célzó 

pályázatát az útépítési közösség által választott közös-képviselő útján nyújtja be a 

jegyzőhöz az erre a célra rendszeresített űrlapon.” 

 

(3)  A Rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1a) Az Önkormányzat az útépítési közösséggel csak a közös-képviselőn keresztül 

tartja a kapcsolatot, a keletkezett iratokba a közös képviselőnek van betekintési joga.” 

 

(4)  A Rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



 

„b) A tervezendő/létesítendő közút főbb műszaki paramétereit, az útfejlesztéssel 

érintett terület megnevezését.” 

 

(5)  A Rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) a fejlesztéssel érintett valamennyi ingatlan felsorolását, tulajdonosának – ide értve 

a társasházi tulajdon esetében az albetétek tulajdonosait is – nevét, helyrajzi szám 

megjelölésével.” 

 

(6)  A Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„d) A c) pontban felsorolt érintett ingatlan tulajdonosai közül az útfejlesztésben rész 

venni kívánó tulajdonosok és az érdekeltségi egységek tulajdonosainak írásbeli 

szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az útépítési közösség tagjaként részt 

kívánnak venni az útépítés megvalósításában és vállalják az e rendelet 5. § (1a) 

pontjában meghatározott útfejlesztési hozzájárulás egy egységre eső részének 

megfizetését.” 

 

(7)  A Rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) Az útépítési közösség tagjainak nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint 

tudomásul veszik, hogy a társulásos úton megvalósult terv vagy út térítésmentesen az 

önkormányzat tulajdonába kerül.” 

 

(8)  A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

„f) Az útépítési közösség tagjainak nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint 

tudomásul veszik, hogy az útfejlesztési összköltség meghatározására a pénzügyi 

lezárást követően kerül sor és amennyiben a vállalt útfejlesztési hozzájárulás mértéke 

nem éri el az útfejlesztési összköltség legalább 50%-át, úgy többlet hozzájárulási 

kötelezettségük keletkezik, melynek megfizetését az erre irányuló felhívás 

kézhezvételét követő 60 napon belül vállalják.” 

 

(9)  A Rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) Az útépítési közösségben a tagok érintett ingatlanjait, valamint a közösségben 

részt nem vevő érintett ingatlanokat lakóegységenként, illetve rendeltetési 

egységenként (pl.: garázs, üzlet, stb.) kell nyilvántartásba venni (továbbiakban: 

egység). A költségek viselése ennek figyelembevételével történik e rendelet 5. §-ban 

meghatározottak szerint. A földhivatali nyilvántartásban önálló rendeltetési 

egységként (albetét) feltüntetett garázsokat csak abban az esetben kell figyelembe 

venni, ha a tulajdonos lakásegység után nem tagja a társulásnak.” 

 

(10)  A Rendelet 4. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Beépítetlen terület esetében a érintett ingatlanok számát a hatályos HÉSZ, illetve 

az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni oly módon, hogy a szabályzatok 

rendelkezései alapján a területen hány lakóegység, illetve rendeltetési egység 

alakítható ki.” 

 

(11)  A Rendelet 4. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) Az útfejlesztésben érdekelt ingatlanok számát a (3) és (4) bekezdésekben 

meghatározott módon, az útépítéssel érintett teljes területre kell megállapítani, 



függetlenül attól, hogy az érintett ingatlan tulajdonosa rész vesz e a társulás 

megalakításában.” 

5. § 

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az útfejlesztési hozzájárulás mértéke legalább az útfejlesztési összköltség és az 

önkormányzat által vállalt hozzájárulás különbözete.” 

 

(2) A Rendelet 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki: 

„(1a) Az útfejlesztési hozzájárulás egy egységre eső legkisebb mértéke a hozzájárulás 

megfizetendő összegének és az érintett ingatlanok száma továbbá az útfejlesztésben 

részt vevő érdekeltségi egységek száma összegének a hányadosa.  

(1b) A közösség tagjai pályázatukban az (1a) pontban meghatározott mértéknél 

magasabb összegű útfejlesztési hozzájárulást is vállalhatnak.” 

 

6. § 

(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Társulásos úton megvalósuló útépítésre irányuló pályázatnak tekintendő a 4. § (2) 

bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő igénybejelentés, 

ahol a szervezettség mértéke (az útépítési közösségben résztvevő érintett ingatlan 

tulajdonosok ingatlanjainak száma/ érintett ingatlanok száma) eléri – az érintett 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok nélkül – a 67 %-ot.” 

 

7. § 

(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A beérkezett és a jelen rendelet feltételeinek tartalmilag és formailag megfelelő 

pályázatokat (továbbiakban befogadott pályázat) Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Képviselő- testülete minden évben két alkalommal, a költségvetés 

elfogadását követő és a november havi Képviselő-testületi ülésen bírálja el.  A 

Képviselő-testület határozza meg, hogy az éves költségvetési keret 

figyelembevételével melyik társulásos útfejlesztés valósítható meg.” 

(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A bírálaton minden befogadott pályázat részt vesz. Az egy évnél korábban 

befogadott pályázatok esetében Kiskunhalas Város Jegyzője nyilatkozatot kér a közös 

képviselőtől arra vonatkozóan, hogy az útépítési közösség a pályázatát fenntartja-e.” 

(3) A Rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„c) a pályázó útépítési közösség által vállalt útfejlesztési hozzájárulás mértéke és” 

(4) A Rendelet 7. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A támogatás elnyerését követően az építési közösségek a tervezés/kivitelezés 

feltételeire vonatkozóan az önkormányzattal a jelen rendelet 2. számú mellékletét 

képező együttműködési megállapodást kötnek.” 

(5) A Rendelet 7. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) A nyertes útépítési közösség írásbeli értesítés alapján köteles az 5. § szerinti 

útfejlesztési hozzájárulás vállalt részét az értesítésben megjelölt határidőig és az abban 

leírt számlájára befizetni, vagy igazolni, hogy az útépítési közösség tagjai 

rendelkeznek az útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértékének megfelelő fedezetet 



biztosító, pénzintézettel megkötött szerződéssel, ami alapján az önkormányzat a 

beruházás megkezdése előtt forráshoz jut. A kivitelezési munkálatok megkezdésére az 

együttműködési megállapodás aláírását követően, valamint az építési közösség tagjai 

által vállalt hozzájárulásnak Kiskunhalas Város Önkormányzat részére történő 

maradéktalan megfizetése után kerülhet sor.” 

 

8. § 

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Azok, akik a társulásos úton épülő út megvalósításában útépítési közösségi 

tagként nem vesznek részt, ezáltal a beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a 

fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosai az 5. § (1a) és (1b) bekezdés szerinti 

útfejlesztési hozzájárulást kötelesek megfizetni az Önkormányzatnak.” 

 

(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti érdekeltségi hozzájárulás egy egységre eső összegét az 5. 

§ (1a) és (1b) bekezdés szerint kell megállapítani.” 

 

(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az útfejlesztési hozzájárulás kivetéséről a megvalósult beruházás üzembe 

helyezését követő 30 napon belül – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – a 

polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseinek megfelelően, 

átruházott hatáskörben határozattal dönt.” 

 

9. § 

(1) A Rendelet 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

 

Záró rendelkezések 

10. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a rendelet 5. § (3) bekezdése. 

 

Kiskunhalas, 2016. október 27. 

 

 

 

 

 

 

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

  polgármester             jegyző 

 



 

1. sz. melléklet 

Megállapodás 

Útépítési közösség létrehozására 

 

1.) Alulírott szerződő felek elhatározzák, hogy a  6400 Kiskunhalas,  …………………… 

………utca…….. házszámtól …………..házszámig, összesen, 

……………….…………………... fm  hosszúságú  közút tervezésére/építésére* útépítési 

közösséget hoznak létre (továbbiakban: Útépítési Közösség)  és kötelezettséget vállalnak, 

hogy a tervezés/építés* érdekében együttműködnek és az ehhez szükséges anyagi eszközöket 

rendelkezésre bocsátják. 

 

2.) A fejlesztéssel érintett valamennyi ingatlan felsorolása: 

sorszám hrsz tulajdonos neve címe 

    

    

    

    

 

3.) Az Útépítési Közösség tagjai a vállalt vagyoni hozzájárulás mértékét 

…………………………Ft-ban határozzák meg. (útfejlesztési hozzájárulás egy egységre eső 

legkisebb mértéke×tagok száma) 

 

4.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy pályázatuk kedvező elbírálása esetén az előző 

pontban meghatározott útfejlesztési hozzájárulást egy összegben 

201…………………………………………………………………………..napjáig 

Kiskunhalas Város  Önkormányzata részére átutalással megfizetik. 

 

5.) A tagok tudomásul veszik, hogy az 1.) pontban megjelölt terv/építmény* tulajdonosa 

Kiskunhalas Város Önkormányzata lesz. 

 

6.) A tagok tudomásul veszik, hogy az útfejlesztési összköltség meghatározására a pénzügyi 

lezárást követően kerül sor és amennyiben a vállalt vagyoni hozzájárulás mértéke nem éri el 

az útfejlesztési összköltség 50%-át, úgy a többlet hozzájárulási kötelezettségük keletkezik, 

melynek megfizetését az erre irányuló felhívás kézhezvételét követő 60 napon belül vállalják. 

 

7.) A tagok megállapodnak abban, hogy az Útépítési Közösség ügyeinek vitelével és 

képviseletével …………………………………………………………………………….. (név, 

lakcím) építő közösségi képviselőt bízzák meg. A nem megfelelő ügyvitel ellen vagy a 

képviselet gyakorlása miatt a tagok tiltakozhatnak, e vitát a tagok többsége dönti el. A tagok 

megállapodnak továbbá abban, hogy a képviseleti jogosultságot egyszerű szótöbbséggel 

megvonhatják az ezzel megbízott képviselőtől. 

 

8.) A tagok megállapodnak abban, hogy az Útépítési Közösség megszűnik: 

- ha a cél megvalósulása többé már nem lehetséges, 

- a fejlesztés megvalósulását követő pénzügyi elszámolással, 

- a tagok közös elhatározásával. 

 



9.) A szerződésből eredő jogviták elbírálására felek a Kiskunhalasi Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

 

10.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

11.) Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

 

sorszám név/cégnév személyazonosító/ 

adószám 

utca, 

házszám/székhely/ 

telephely 

hozzájárulás 

összege 

aláírás 

1.  

 
     

2.  

 
     

3.  
 

     

4.  
 

     

5.  

 
     

6.  

 
     

7.  

 
     

8.  

 
     

9.  

 
     

10.  

 
     

11.  

 
     

12.  

 
     

13.  

 
     

14.  

 
     

15.  

 
     

16.  

 
     

17.  

 
     

18.  

 
     

19.  

 
     

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

 

 



 

2. sz. melléklet 

Útépítési Együttműködési Megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről  

Kiskunhalas………………………………………………………..………………………..utca 

ingatlantulajdonosai által, közút megépítésére létrehozott Útépítési Közösség,   

 

képviselő: 

név::…………………………………………………………………………………………… 

lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

elérhetőség:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………… építési közösségi képviselő), 

 

valamint 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., képviseli: Fülöp 

Róbert, Polgármester) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Felek megállapodnak abban, hogy a Kiskunhalas ……………………………… utca hrsz: 

…….. közút  útépítése során, - amely helyi érdeket szolgáló beruházás - együttműködnek. 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 

-  a közút területét biztosítja; 

-  ellátja a beruházói feladatokat; 

-  a közbeszerzési törvénynek és helyi beszerzési szabályzatának megfelelően, a 

jogszabályi feltételek megléte esetén a kivitelezésre pályázatot ír ki; 

-  a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően gondoskodik a 

megépített közút fenntartásáról, üzemeltetéséről. 

  

3.) Felek egyezően rögzítik, hogy a közút építés anyagi fedezetéül: 

- a lakosság által biztosított készpénz hozzájárulás, 

- az önkormányzat által biztosított támogatás, 

- esetleges vállalkozói hozzájárulás szolgál.* 

 

4.) Az Útépítési Közösség tudomásul veszi, hogy az együttműködési megállapodás 

érvényességének feltétele, hogy: 

- az érintett ingatlanok legalább 2/3-ának tulajdonosai az útépítésben való 

érdekeltségüket ét az Útépítési Közösségi megállapodás aláírásával igazolták   

- a tagok által vállalt hozzájárulást ……….….. év ……. hó……….. napjáig az 

OTP Bank 11732064-15338806- ……………….…..(elkülönített)   számú 

számlára történő befizetéssel az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 

 

5.) Az Építési Közösség tudomásul veszi, hogy a közút építési- kivitelezési munkálatai 

mindaddig nem kezdődnek meg, míg az Útépítési Közösség tagjai, az általuk vállalt 

hozzájárulások 100 %-át  az Önkormányzat elkülönített bankszámlájára be nem fizetik. 

 

6.) Felek az előkészítési és kivitelezési munkák megszervezésével, lebonyolításával 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalt bízzák meg, egyúttal felhatalmazzák az 

Önkormányzatot a kivitelezővel történő szerződés megkötésére, valamint a kivitelezővel és 

harmadik személyekkel szembeni igények érvényesítésére. 

 

7.) A kivitelezés befejezését és a műszaki átadást követően az elkészült út - mint helyi közút – 

Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerül. 



 

8.) A műszaki átadást követő 60 napon belül a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

köteles az Útépítési Közösségi képviselőn keresztül a befizetett összeg felhasználásáról az 

ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

 

9.) Az Önkormányzat vállalja, hogy a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 

262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet előírásai szerinti jogosultnak az Önkormányzat 

jegyzőjéhez a rendeletben meghatározott időtartamon belül (befizetéstől számított 1 év) 

benyújtott igénylése alapján, a befizetett közműfejlesztési hozzájárulás 25 % - át, de a 

rendelet támogatás alapját figyelembe véve (150 ezer forint) maximum 37 500 Ft-ot  a 

központi költségvetésből leigényli, majd annak beérkezését követően igénylő részére azt 

kifizeti. 

 

10.) Az Önkormányzat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) 

bekezdésében, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzatának az útépítési érdekeltségi 

hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló ….…/2015. (…….) önkormányzati 

rendeletében foglaltak alapján az Útépítési Közösségben részt nem vevő, de az út 

használatában érdekelt természetes és jogi személyeket, jogi személyiség nélküli gazdálkodó 

szervezeteket a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig érdekeltségi 

hozzájárulás megfizetésére kötelezi, egyidejűleg ezt az összeget az út megépülése érdekében 

az éves költségvetés terhére megelőlegezi. 

 

11.) A résztvevők megállapodása szerint az útépítési együttműködés megszűnik, ha 

- az útépítés befejeződik; 

- a cél megvalósítása valamilyen objektív akadály miatt nem lehetséges; 

- a résztvevők közös elhatározással az Útépítési Közösséget megszüntetek. 

 

Az útépítési együttműködés megszűnése esetén a meglévő anyagi hozzájárulást a tartozások 

kiegyenlítése után a befizetés mértékének megfelelő arányban szét kell osztani, és vissza kell 

fizetni 30 napon belül.  

 

Kiskunhalas, 201………………………….. 

 

* Megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

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

     Útépítési Közösségi képviselő             Polgármester 

  Útépítési Közösség képviseletében  Kiskunhalas Város Önkormányzat képviseletében 

 

 

 


