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Kiskunhalas Város Polgármesterének  

ELŐTERJESZTÉSE  

a Képviselő-testület 2020. június 25-én tartandó ülésére  
„Beszámoló a Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól” témakörben 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020 
(III.11.) Kormányrendelettel.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség -2020.március 27-én kelt- polgármestereknek és 
jegyzőknek címzett levele alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. 
(lásd: helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény) szerinti összehívására nem 
volt lehetőség, mert a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.  
 
A polgármesternek a veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörét jóhiszeműen, a 
kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell 
gyakorolnia, a döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság 
követelményének. 
 
A veszélyhelyzet megszüntetését követően a képviselő-testület döntheti el, hogy mely 
polgármesteri döntéseket helyez hatályon kívül, illetve melyeket hagy meg változatlanul. A 
hivatkozott levélben azt is jelezték, hogy a képviselő-testület felülvizsgálati jogkörének 
visszamenőleges hatálya nincs.   
 
A kihirdetett veszélyhelyzet óta 46 polgármesteri határozat és 4 rendelet (5/2020. (V.04.), 
6/2020.(V.05.), 7/2020. (V.22.), 8/2020. (V.26.)) született.  
A települési önkormányzat a Kormány a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) 
Korm. rendeletében kapott felhatalmazás alapján rendeletben határozhatta meg a településen 
működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának 
szabályait. Ennek megfelelően, összhangban a kormányrendeletekkel és a kormányzati ajánlással 
meghoztam a Kiskunhalasi piac látogatásának rendjéről szóló 5/2020. (V.04.) Polgármesteri 
rendeletet. A rendelet tervezet szabályai összhangban voltak a meghatározott járványügyi 
szabályokkal, az előírások mind a vásárlók, mind az árusok egészségük megőrzése érdekében 
kerültek megalkotásra. 
A kiskunhalasi piac látogatásának rendjéről szóló 5/2020. (V.04.) rendelet a veszélyhelyzet 
megszűnésének kihirdetésével hatályát vesztette. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy tekintse át a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseket a 
melléklet szerint, valamint a határozati javaslat szerint hagyja jóvá azokat.  
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Határozati javaslat:  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozott 1-46./2020. 
számú polgármesteri határozatait, valamint 8/2020. (V.26.) rendeletét megvizsgálta és 
változatlan formában hatályban tartja.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozott 5//2020. 
(V.04.) rendeletet – amely a veszélyhelyzet megszűntével hatályon kívül van – 
felülvizsgálta és egyetértését adja. 

 
 
Határidő:   2020. június 25. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Határozatról értesül:   dr. Rékasi Cecília aljegyző 
 
Kiskunhalas, 2020. június 10. 
 
 
 
           Fülöp Róbert s.k. 
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 1.melléklet 

Sorsz. Polgármesteri 
határozat száma:   

Tárgya: 

1.  1/2020.(IV.1.) Kiskunhalas, 2524/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlása 

2.  2/2020.(IV.1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési 
tervének kiegészítése 

3.  3/2020. (IV.1.) Kiskunhalas, 918/1 hrsz alatti ingatlanok értékesítése 

4.  4/2020. (IV.1.) Kiskunhalas, 918/2 hrsz alatti ingatlanok értékesítése 

5.  5/2020. (IV.1.) Kiskunhalas, 6030/1 és 6030/2 hrsz alatti ingatlanok értékesítése 

6.  6/2020. (IV.1.) közvilágítási üzemeltetési szerződés hatályának 
meghosszabbítása 

7.  7/2020. (IV.1.) kártérítési megállapodás megkötése 
8.  8/2020. (IV.07.) Egyes állatok tartásával összefüggő kérdések vizsgálata kapcsán 

ideiglenes bizottság felállítása tárgyú 38/2020 Kth. számú 
határozat módosítása 

9.  9/2020. (IV.07.) Önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítás 
10.  10/2020. (IV.07.) árverési hirdetmény jóváhagyása 
11.  11/2020. (IV.09.) Együttműködési megállapodás kutyaiskola üzemeltetésére 
12.  12/2020. (IV.15.) Tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz (Batthyány utca) 
13.  13/2020. (IV.20.) Felhatalmazás üzlethelyiségek bérleti díjával kapcsolatos 

kedvezményekről 
14.  14/2020. (IV.20.) szolgalmi jog alapítása 
15.  15/2020. (IV.20.) elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat 
16.  16/2020. (IV.22.) Kiskunhalas, Botond utca egyirányúsítása 
17.  17/2020. (IV.22.) Gazdasági Program 
18.  18/2020. (IV.28.) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés kitüntető díjaira javaslattétel   
19.  19/2020. (IV.28.) Felhatalmazás pályázatok benyújtására TOP-4.3.1 és TOP-5.2.1 

konstrukciók keretében 
20.  20/2020. (IV.28.) Együttműködési megállapodás Szent József Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda, Lomb utcai Tagóvodájával 
21.  21/2020. (IV.28.) A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlésére a 

tulajdonosi álláspont kialakítása (beszámoló, tartalék képzés, 
adózott eredmény, elővételi jogról való lemondás, ingatlancsere 
szerződés, FB ügyrend módosítás) 

22.  22/2020. (V.06.) Felhatalmazás üzlethelyiségek bérleti díjával kapcsolatos 
kedvezményekről 13/2020. (IV.20.) Polgármesteri határozat 
módosítása 

23.  23/2020. (VI.13.) Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskunhalas, 113 hrsz.-ú (Bajcsy-
Zsilinszky u. 20.) ingatlanra tervezett épület közterület fölé 
benyúló erkélykonzoljaihoz 

24.  24/2020. (V.13.) 2020/2021. nevelési évben a Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor 
Óvoda telephelyén indítandó óvodai csoportok számának és 
óvodai létszámának meghatározása 

25.  25/2020. (V.13.) A Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítása 
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26.  26/2020. (V.14.) Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében új bölcsődei csoport 
létrehozása és ennek kapcsán Alapító okirat módosítása 

27.  27/2020. (V.19.) Dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvos feladat-ellátási 
szerződésének módosítása – székhelyváltozás tekintetében 

28.  28/2020. (V.21.) A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel kötött 
bérlőkijelölési jog alapításáról szóló Megállapodás felbontása, a 
41/2020 Kt határozat módosítása 

29.  29/2020. (V.25.) Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott Kiskunhalasi 
Napsugár Óvodák átszervezése 

30.  30/2020. (V.25.) Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2019. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

31.  31/2020. (V.26.) KIHA Földhő Kft. megalapítása 
32.  32/2020. (V.26.) Kiskunhalas, 0938 hrsz. alatti út 53 m2 nagyságú részének 

értékesítése 
33.  33/2020. (V.27.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári 

nyitvatartási rendjének megállapítása 
34.  34/2020. (V.27.) Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődéje nyári nyitvatartási 

rendjének megállapítása 
35.  35/2020. (V.27.) Megállapodás önkormányzati tulajdonú földút (0555/71 hrsz.) 

megtisztításáról 
36.  36/2020. (V.28.) Kiskunhalasi Szilády Református Futball Clubbal kötendő 

Együttműködési megállapodás 
37.  37/2020. (V.28.) Hozzájárulás engedményezéshez 
38.  38/2020. (V.29.) Döntés a Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák átszervezéséről 
39.  39/2020. (V.29.) A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási 

Szerződés mellékletének módosítása 
40.  40/2020. (V.29.) A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Hasznosítási szerződés 1. sz. 

mellékletének 8. számú módosítása 
41.  41/2020. (VI.08.) Tulajdonosi hozzájárulás Halasi Városgazda Zrt. részére 

pályázat benyújtásához 
42.  42/2020. (VI.09.) 37/2020. (V.28.) Polgármesteri határozat módosítása 
43.  43/2020. (VI.10.) „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason” c. 

pályázathoz többletforrás igénylése 
44.  44/2020. (VI.10.) Kiskunhalasi Football Club részére tulajdonosi hozzájárulás 

beruházás megvalósításához a Bundzsák Dezső Sportközpont 
területén 

45.  45/2020. (VI.10.) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. köz-gyűlésére a tulajdonosi 
álláspont kialakítása (igazgatóság 2019. évi beszámolója, 
könyvvizsgáló 2019. évi beszámolóról szóló jelentése, FB 2019. 
évi beszámolója, Zrt. 2019. évi beszámoló-ja, mérlegfőösszeg és 
adózott eredmény, illetve az eredmény felhasználása, vezető 
tisztségvi-selők és az FB tagok részére felmentvény megadása, 
valamit a FB 2/2020.02.12. FEB határo-zatával elfogadott 
ügyrend jóváhagyása) 
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46.  46/2020. (VI.11.) Kiskunhalas, Hősök ligete víztorony, 4734 hrsz. 
vezetékszolgalmi jog alapításához való hozzájárulás Nemzeti 
Közművek részére 

 



Tárgy: Kiskunhalas, 2524/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlása 

 

1/2020. (IV. 01.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 04/2020 (III.01.) Kormány-
rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata megvásárolja a Kiskunhalas belterület 2524/1 hrsz-

ú ingatlant 39 millió forint vételáron. 19.5 millió forint vételárrész megfizetése a szerző-
dés aláírását követő 8 napon belül történik meg. 19.5 millió forint vételárrész 2021. már-
cius 31-ig kerül kifizetésre. A vételár tartalmazza a haszonélvezeti jog értékét is, így az 
ingatlant tehermentesen szerzi meg az Önkormányzat. Az Önkormányzat tulajdonjoga 

az első részlet megfizetésekor bejegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásban, a birtokba 

adás a teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül történik meg. Az ügylethez kap-
csolódó adásvételi szerződés elkészíttetéséről és annak aláírásáról saját hatáskörben 
gondoskodom. Az Önkormányzat a tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségeket vállalja. 

Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

A Kiskunhalas belterület 2524/1 helyrajzi számon lévő, 6400 Kiskunhalas, Nagy-Szeder Ist-

ván utca 1/B. szám alatti, kivett épület, udvar besorolású, 642 m2 területű ingatlan Erdélyi 
Gábor és Erdélyi Zita ½ - ½ tulajdonát képezi, terheli Erdélyi Gábor holtig tartó haszonélve-

zeti joga. 

 

Önkormányzatunk Magyarország Kormányától kapott 500 millió Ft vissza nem térítendő tá-
mogatásból elkészíttette a fürdő fejlesztési terveit, melyekből kitűnik, hogy az egyik fontos 
beruházási elem, a sportuszoda csak a tárgyi telek területének igénybe vételével valósítható 
meg, ezért az Önkormányzat érdeke az ingatlan megvásárlása. Így biztosítható csak, hogy az 
ingatlan jelenlegi állapota ne lehessen akadálya a kívánatos fejlesztéseknek. 
 

Az előzetes tárgyalások során készült becslés szerint az ingatlan jelenlegi fizikai állapotának 
forgalmi értéke 39 millió forint. A tárgyalások során sikerült elérni, hogy a vételárat két rész-

letben fizethessük meg. Az első, 19.5 millió forintos vételárrészt ebben az évben, a szerződés 
aláírását követően, a második részletet 2021. március 31-ig fizetnénk meg. A vételár tartal-

mazza a haszonélvezeti jog értékét is, így az ingatlant tehermentesen szerzi meg az Önkor-

mányzat. A tulajdonjogot az első vételárrész megfizetését követően jegyeznék be Önkor-

mányzatunk javára, így lehetővé válna a beruházás előkészítése keretében a telkek összevoná-
sa, ami az építési engedély kiadásának feltétele. A jelenlegi használók a teljes vételár megfi-
zetését követően 8 napon belül költöznének ki, addig az ingatlant használják, a közüzemi dí-
jakat fizetik. 

  

A fentiek alapján határoztam az adásvétel lebonyolításáról, az adásvételi szerződés elkészítte-
téséről és annak aláírásárról. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 01. 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervének kiegészítése 

 

 

 

 

2/2020. (IV. 01.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 04/2020 (III.01.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi kiegészített közbeszerzési tervét az 1. 

melléklet szerint elfogadom. Felkérem a Fejlesztési- és beruházási csoportvezetőt vagy 
az általa megbízott személyt, hogy gondoskodjon a módosított közbeszerzési terv 

közzétételéről az EKR- ben és Kiskunhalas város honlapján. 

Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

 

INDOKLÁS 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 16/2020 sz. határozatával fogadta 
el a 2020. évi közbeszerzési tervet, mely a Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések 2. és 
az Önkormányzati intézmények energetikai felújítása 2. kivitelezési munkálatokkal kerül 
kiegészítésre az 1. sz. melléklet szerint. 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. április 01. 
 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
 

 



Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2020. évi közbeszerzési terve 
 

 

Közbeszerzés tárgya 

Közbeszerzés 
tervezett 
mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó eljárási 
rend 

Tervezett eljárás 
fajtája 

Eljárás 
megindításának 
tervezett időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 
várható időpontja 

1. "Ipari Park Fejlesztése Kiskunhalason" c. 
projekt keretében munkagépek beszerzése 

1 Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. II. negyedév 2020. IV. negyedév 

2. 
"Új iparterület kialakítása Kiskunhalason" c. 
projekt keretében munkagépek beszerzése 

1 Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 2020. II. negyedév 2020. IV. 
negyedév 

3. 
"A kiskunhalasi városháza tornyának kilátó 
céljára történő hasznosítása" c. projekt 
keretében eszközök beszerzése 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § Nyílt 
eljárás 

2020. I. negyedév 2020. II. 
negyedév 

4. 
"Ipari park fejlesztése Kiskunhalason" c. 
projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

2020. I. negyedév 2021. II. negyedév 

5. "Új ipari terület kialakítása Kiskunhalason" 
c. projekt kivitelezési munkálatainak 
elvégzése 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

2020. II. negyedév 2021. II. negyedév 

6. "Szegregált városrészek felújítása 
Kiskunhalason" c. projekt kivitelezési 
munkálatainak elvégzése 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § Nyílt 
eljárás 

2020. I. negyedév 2021. II. negyedév 

7. 
"A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely 
komplex turisztikai fejlesztése" c. projekt 
keretében marketing feladatok ellátása 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § Nyílt 
eljárás 

2020. II. negyedév 2021. II. negyedév 



8. "Együtt egymásért Kiskunhalason" c 
projekt keretében a célcsoport 
képzéséhez képzésszervezési 
szolgáltatások megvalósítása 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § Nyílt 
eljárás 

2020. I. negyedév 2020. III. 
negyedév 

9.  

Tanyák háztartási léptékű villamosítása 2. 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

2020. II. negyedév 2020. IV. negyedév 

10. 
Külterületi út felújítása Kiskunhalas és 
Harkakötöny között 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

2020. II. negyedév 2021. I. negyedév 

11. „Sportpark és futókör kivitelezése a Nemzeti 
Szabadidős – Egészségpark Program 
keretében Kiskunhalason” 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

2020. I. negyedév 2020. VI. negyedév 

12. 
Kiskunhalas közvilágításának üzemeltetése 
és karbantartása 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § Nyílt 
eljárás 

2020. I. negyedév 2026. I. negyedév 

13. 

Szentháromság tér felújítása 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

2020. I. negyedév 2020. III. negyedév 

14. Tűz-és munkavédelmi feladatok ellátása; 
érintésvédelmi, villámvédelmi és időszakos 
tűzvédelmi felülvizsgálat; tűzoltó 
felszerelések karbantartása, tűzoltó-
vízforrások és tartozékaik ellenőrzése, 
felülvizsgálata és karbantartása 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § Nyílt 
eljárás 

2020. I. negyedév 2026. I. negyedév 

15. 
"Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések 
2. " - kivitelezési munkálatok elvégzése 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § Nyílt 
eljárás 

2020. II. negyedév 2021. IV. negyedév 

16. „Önkormányzati intézmények energetikai 
felújítása 2." - kivitelezési munkálatok 
elvégzése 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § Nyílt 
eljárás 

2020. III. 
negyedév 

2021. III. negyedév 

 



Tárgy: Kiskunhalas, 918/1 hrsz alatti ingatlanok értékesítése 

 

3/2020. (IV. 01.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 04/2020 (III.01.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. A Kiskunhalas 918/1 hrsz alatti ingatlant – tekintettel annak a Kiskunhalas Város He-

lyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletében meghatáro-

zott besorolására – üzleti vagyonná nyilvánítom. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az 1/1 tulajdonában levő, 
Kiskunhalas 918/1 hrsz. alatti 621 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű in-

gatlant Püspöki István (6400 Kiskunhalas, Tompa utca 4. sz.) vevő részére. Az ingatlan 

vételárát értékbecslés alapján bruttó 2.800.000,-Ft forintban határozom meg.  

Az ügylethez kapcsolódó adásvételi szerződés elkészíttetéséről és annak aláírásáról saját 
hatáskörben gondoskodom. Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Kép-

viselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

Az Önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében mielőbb gondoskodni szük-

séges az Önkormányzat saját bevételeinek növeléséről. A tárgyi ingatlant Kiskunhalas Város 

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet beépítésre szánt 
területként határozza meg, Önkormányzati fejlesztési célt nem határoz meg a területre, így az 
az üzleti vagyon részének tekintendő. A fentiek alapján határoztam az adásvétel lebonyolítá-
sáról, az adásvételi szerződés elkészíttetéséről és annak aláírásárról. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 01. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Kiskunhalas, 918/2 hrsz alatti ingatlanok értékesítése 

 

4/2020. (IV. 01.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 04/2020 (III.01.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. A Kiskunhalas 918/2 hrsz alatti ingatlant – tekintettel annak a Kiskunhalas Város He-

lyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletében meghatáro-

zott besorolására – üzleti vagyonná nyilvánítom. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az 1/1 tulajdonában levő, 
Kiskunhalas 918/2 hrsz. alatti 621 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű in-

gatlant Püspöki István (6400 Kiskunhalas, Tompa utca 4. sz.) vevő részére. Az ingatlan 

vételárát értékbecslés alapján bruttó 2.800.000,-Ft forintban határozom meg.  

Az ügylethez kapcsolódó adásvételi szerződés elkészíttetéséről és annak aláírásáról saját 
hatáskörben gondoskodom. Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Kép-

viselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

Az Önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében mielőbb gondoskodni szük-

séges az Önkormányzat saját bevételeinek növeléséről. A tárgyi ingatlant Kiskunhalas Város 

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet beépítésre szánt 
területként határozza meg, Önkormányzati fejlesztési célt nem határoz meg a területre, így az 
az üzleti vagyon részének tekintendő. A fentiek alapján határoztam az adásvétel lebonyolítá-
sáról, az adásvételi szerződés elkészíttetéséről és annak aláírásárról. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 01. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Kiskunhalas, 6030/1 és 6030/2 hrsz alatti ingatlanok értékesítése 

 

5/2020. (IV. 01.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 04/2020 (III.01.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az 1/1 tulajdonában levő, Kis-

kunhalas 6030/1 hrsz. alatti 5957 m2 területű beépítetlen terület és a 6030/2 hrsz. alatti 
4966 m2 területű beépítetlen terület megjelölésű ingatlanokat a BD Trader Kereskedel-

mi Kft. (6400 Kiskunhalas, Kötönyi utca 15. sz.) vevő részére. A 6030/1 hrsz. alatti ingat-

lan vételárát értékbecslés alapján 4.169.900,-Ft + 1.125.873,-Ft ÁFA, összesen 
5.295.773,-Ft, míg a 6030/2 hrsz. alatti ingatlan vételárát értékbecslés alapján 3.476.200,-
Ft + 938.574,-Ft ÁFA, összesen 4.414.774,-Ft-ban, a két ingatlan együtt 7.646.100,-Ft + 

2.064.447,-Ft ÁFA, összesen 9.710.547,-Ft azaz kilencmillió-hétszáztízezer-

ötszáznegyvenhét forintban határozom meg. 

 

Az ügylethez kapcsolódó adásvételi szerződés elkészíttetéséről és annak aláírásáról saját 
hatáskörben gondoskodom. Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Kép-

viselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

A TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 azonosító számú, „Ipari park fejlesztése Kiskunhalason” 
tárgyú projekt végrehajtása érdekében, a pályázat céljával összhangban a fejlesztendő terüle-

tek értékesíthetőek az ott gazdasági tevékenység végzése céljából beruházásokat tervező gaz-

dasági társaságok részére. A jelenlegi helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a gazdasági sze-

replők fejlesztési céljaikhoz minél teljesebb és gyorsabb segítséget kapjanak. Emellett az Ön-

kormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében mielőbb gondoskodni szükséges 
az Önkormányzat saját bevételeinek növeléséről. A fentiek alapján határoztam az adásvétel 
lebonyolításáról, az adásvételi szerződés elkészíttetéséről és annak aláírásárról. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 01. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: közvilágítási üzemeltetési szerződés hatályának meghosszabbítása 

 

 
6/2020. (IV. 01.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 04/2020 (III.01.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az NKM Energia Zrt – mint a DÉMÁSZ Rt. és 
az NKM Áramszolgáltató Zrt. jogutódja – között 2008. január 15-én megkötött, 
2008/153. számú „Közvilágítás-üzemeltetési és karbantartási szerződés” hatályát 2020. 
december 31-ig meghosszabbítom. Az ügylethez kapcsolódó szerződés-módosítás 
elkészíttetéséről és annak aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom. Az első rendes 
képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

 

INDOKLÁS 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az NKM Áramszolgáltató Zrt. (illetve annak jogelődje, 
a DÉMÁSZ Zrt.) között 2008. január 15-én megkötött, „Kiskunhalas Város közvilágításának 
üzemeltetése, karbantartása” című, 2008/153. számú szerződés 2020. március 31. napján lejár. 
Az ezt követő időszakra megkötendő szerződés előkészítése folyamatban van. A 
megrendelendő szolgáltatás becsült értéke alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 
melynek előkészítése zajlik.  
 

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja szerint a közvilágításról való gondoskodás helyi 
önkormányzati feladat, ezért az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében szükséges a 
2008/153. számú szerződés hatályának meghosszabbítása. 

 

A fentiek alapján határoztam a szerződés-módosítás elkészíttetéséről és annak aláírásáról. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 01. 
 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
 



Tárgy: kártérítési megállapodás megkötése 

 

7/2020. (IV. 01.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 04/2020 (III.01.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a CONJUGATE 2005 Ingatlanfejlesztési 
Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10/A 1. em. 1.) tulajdonában álló 2643/2 hrsz 
alatti ingatlant terhelő, Kiskunhalas Város Önkormányzata javára bejegyzett elidegení-
tési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez, amennyiben az ingatlan tulajdono-

sa megfizet az Önkormányzatnak 1.500.000.- Ft-ot kártérítés jogcímen. 
Az ügylethez kapcsolódó megállapodás elkészíttetéséről és annak aláírásáról, az összeg 
jóváírását követően a törlési engedély kiadásáról saját hatáskörben gondoskodom. Az 

első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a CONJUGATE 2005 Ingatlanfejlesztési Kft. (Vevő) 
között 2006. július 20. napján adásvételi szerződés jött létre a kiskunhalasi 2643/2 hrsz. alatti 
kivett beépítetlen terület megjelölésű, 2300 m2 területű ingatlan Vevő általi bruttó 5.520.000 
Ft vételáron történő megvásárlására. Az adásvételi szerződés 6./ pontjában a felek kikötötték, 
hogy az adásvételi szerződés megkötésére, illetve az Önkormányzat részéről az értékesítésre 
arra tekintettel kerül sor, hogy a Vevő által megvásárolt beépítetlen területen a közszférában 
dolgozók részére szolgáló bérlakásokat tartalmazó társasházat kíván építeni. Vevő vállalt kö-
telezettségét nem teljesítette, ezzel Eladónak elmaradt adóbevételek okán kárt okozott. Az in-
gatlan jövőbeli hasznosítását akadályozza a bejegyzett elidegenítési tilalom, ezért Vevő kérte 
a bejegyzés törlését, egyben vállalta az okozott kár megtérítését. 
 

Az Önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében mielőbb gondoskodni szük-

séges az Önkormányzat saját bevételeinek növeléséről, valamint a magánszférában tervezett 
fejlesztések elősegítéséről. A fentiek alapján határoztam a kártérítés elfogadásáról és az elide-

genítési tilalom törléséről. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 01. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Egyes állatok tartásával összefüggő kérdések vizsgálata kapcsán ideiglenes bizottság 
felállítása tárgyú 38/2020 Kth. számú határozat módosítása 

 

8/2020. (IV.07.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.01.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
A 38/2020. Kth. számú határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fős ideiglenes bizottságot állít fel 
az egyes állattartással összefüggő kérdéseknek Magyarország Kormánya által a vészhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.01.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet lejártát kö-
vető 60. napjáig történő felmérése érdekében. Az ideiglenes bizottság általános jelleggel ele-
mezheti a város közigazgatási területén hatályban lévő állattartással kapcsolatos szabályokat, 
összevetheti a magasabb szintű jogszabályokkal és elvi lehetőséget fogalmazhat meg – jog-

szabályokkal összhangban és alátámasztva – az állattartással, kiemelten a városi lótartással 
kapcsolatban.” 

A 38/2020. Kth. számú határozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„3. Az ideiglenes bizottság a felülvizsgálat befejezését követően a feltárás eredményéről és 
javaslatairól Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 

(III.01.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet lejártát követő 90 napon belül 
megtartott ülésre előterjesztést készít a Képviselő-testület részére.” 

INDOKOLÁS 

A 2020. január 30. napján tartott Képviselő-testületi ülésen képviselői ügyrendi javaslat fo-
galmazódott meg, amely szerint indokolt lenne egy olyan ideiglenes bizottság felállítása, 
amely kifejezetten egy hatósági ügy eljárási szabályait vizsgálná felül. 
Erre tekintettel Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fős ideiglenes 

bizottságot állított fel az egyes állattartással összefüggő kérdések 2020. május 31. napjáig 
történő felmérése érdekében. Az ideiglenes bizottság általános jelleggel elemezheti a város 
közigazgatási területén hatályban lévő állattartással kapcsolatos szabályokat, összevetheti a 
magasabb szintű jogszabályokkal és elvi lehetőséget fogalmazhat meg – jogszabályokkal 

összhangban és alátámasztva– az állattartással, kiemelten a városi lótartással kapcsolatban. 
Az ideiglenes bizottság a felülvizsgálat befejezését követően a feltárás eredményéről és 
javaslatairól a 2020. évi júniusi ülésre készített volna előterjesztést a Képviselő-testület 
részére. 
Magyarország Kormánya a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.01.) Kormányrende-

lettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá az állattar-
tással összefüggő kérdések felmérése sem megoldható a járványügyi óvintézkedések betartása 
mellett. Tekintettel arra, hogy jelenleg nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik 
meg, a fentiek alapján határoztam az ideiglenes bizottság beszámolási kötelezettségének ha-

táridőjéről. 
Kiskunhalas, 2020. április 07. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítás 
 

9/2020. (IV.07.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.01.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Az alábbi személyeknek bérlői jogát határozott időre a veszélyhelyzet lejárta napját követően 

az Ügyrendi és Szociális Bizottság első rendes ülése napjáig – feltéve, hogy a környezetta-
nulmányok elkészítése megtörténik- meghosszabbítom: 

1./ ifj. Kolompár Mátyás  6400 Kiskunhalas, Kuruc v. tere 41. IV/13. 
2./ Kolompár Antalné  6400 Kiskunhalas, Damjanich u. 5. 

3./ Balázs Mónika  6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40191/5. 

4./ Balázs Piroska  6400 Kiskunhalas, Bánegyháza u. 10. 
5./ Sárvári Erzsébet  6400 Kiskunhalas, Harangos tér 3. 
6./ Becze Ilona  6400 Kiskunhalas, Polgár u. 7. 
7./ Kolompár Miklósné  6400 Kiskunhalas, Sáros u. 5. 
8./ Takács Rozália  6400 Szilády Á. u. 5. fsz 5. 

9./ Takács Rozália 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 1. III/8. 

10./ Kádár Balázs  6400 Kiskunhalas, Kuruc v. tere 41. III.10. 
12. Visegrádi Jánosné  6400. Kiskunhalas, Kuruc v. tere 25. IV/16. 

13./ Rostás Katalin  6400 Kiskunhalas, Harangos tér 16. 

14./ Micai József  6400 Kiskunhalas Kígyó u. 9.  

15./ Kincses Istvánné  6400 Kiskunhalas, Szabó E. u. 11/A I/6. 
16./ Kincses Patrícia  6400 Kiskunhalas, Szabó E. u. 11/A. I/5. 

17./ Kósa Anikó  6400 Kiskunhalas, Sólyom u. 1.  

18./ Hegedűs Dezső  6440 Jánoshalma, Erdőszél I.ker. 176. 

19./ Jakab Ildikó  6400 Kiskunhalas, Hunyadi u. 45. 

20./ Köteles Izabella  6400 Kiskunhalas, Ősz u. 2. 
21./ Farkas Barnabás  6400 Kiskunhalas, Esze T. ltp. 5. I/19. 

22./ Kerekes Barnabás  6400 Kiskunhalas, Keceli út 10. 
23./ Kolompár Erzsébet  6400 Kiskunhalas, Zerge u. 11. 

24./ Kolompár Erzsébet 6400 Kiskunhalas, Zerge u. 3/B fszt 2. I/2. 
25./ Bakne Ale Margit  6400. Kiskunhalas, Szabó E. u. 9/A fsz. 4. 

26./ Lehőcz Zsolt  6400 Kiskunhalas, Ősz u. 2. 
27./ Juhászné Kleczli Katalin  6400 Kiskunhalas, Bocskai u. III. 10. 

28./ Zvekanovics Andrea  6400 Kiskunhalas, Bercsényi u. 4. IV/11. 
29./ Ürmös Sándor  6400 Kiskunhalas, Állomás u. 5. IV/13. 
 

INDOKOLÁS 
 

Pandémia időszakában hozott kiegészítő szabályokról szóló 7/2020. (III.19.) számú Polgár-
mesteri és Jegyzői együttes utasítás 3. pontja alapján a Hivatal és az Önkormányzat dolgozói, 
a napi munkavégzésüket kötelesek úgy megoldani, hogy a külső helyszíneken történő munka-

végzést megszüntetik. Akkor is kötelesek betartani ezen szabályt a dolgozók, ha azon munká-
juk ellátása, amelyhez helyszínre kell kimenni akadályba ütközik. 



Ez a szabály vonatkozik a környezettanulmányok elvégzésére is, amely egyik feltétele az ön-
kormányzati bérlakások bérlői jog felülvizsgálatának, ez alapján, és a veszélyhelyzetre tekin-

tettel a veszélyhelyzet ideje alatt indokolt az önkormányzati bérlakások bérlői jogának meg-

hosszabbítása. 

Tekintettel arra, hogy jelenleg nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg, a fen-

tiek alapján határoztam az önkormányzati bérlakások bérlői jogának meghosszabbításáról. 
 

Kiskunhalas, 2020. április 07. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: árverési hirdetmény jóváhagyása 

 

10/2020. (IV. 07.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.01.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a Halasi Városgazda Zrt. által 2020. 
március 31-én kelt, a Kiskunhalas, Szabadkai u. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére 
vonatkozó, a melléklet szerinti árverési hirdetményt. Az első rendes Képviselő-testületi 
ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Képviselő-testület 105/2019. és 5/2020. számú határo-

zatával döntött a Szabadkai u. 1. szám alatti ingatlan értékesítéséről és megbízta a Halasi Vá-
rosgazda Zrt.-t az árverési hirdetmény jóváhagyásra történő benyújtására és annak jóváhagyá-
sát követően az eljárás lebonyolítására. 
 

Az Önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében mielőbb gondoskodni szük-

séges az Önkormányzat saját bevételeinek növeléséről, valamint a magánszférában tervezett 
fejlesztések elősegítéséről. A fentiek alapján határoztam az árverési hirdetmény elfogadásáról. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 07. 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



1. sz melléklet a 10/2020. (IV.07.) polgármesteri határozathoz 

 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

 

A Halasi Városgazda Zrt., mint Kiskunhalas Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodója, felhívást 
tesz közzé a Kiskunhalas belterület 4521. hrsz-on nyilvántartott ingatlan árveréséről. 

Az árverésen részt vehet minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet. 

Az árverést lefolytató szervezet       

Megnevezése:         Halasi Városgazda Zrt. 
Címe:          6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. fszt. 15. 

Telefonszáma:         06-77/421-833, ügyintéző: Borda Ágnes 

Az árverés helye:        6400 Kiskunhalas, Bem u. 2.  

  tárgyaló helység 

  (Halasi Városgazda Zrt. irodájában) 
Az árverés ideje:        2020. április 15. 14 óra 

  Az árverési óvadék összege:     bruttó 3.190.000 Ft 
Az árverési óvadék befizetésének határideje:   2020. április 14. 16 óra 

Az árverési óvadék befizetésének módja:  átutalással Kiskunhalas Város           Önkor-

mányzatának OTP Banknál vezetett 
11732064-15338806-00000000 számú bank-

számlájára 

A befizetett óvadékról az igazolást kérjük, szíveskedjenek a Halasi Városgazda Zrt. irodá-
jában bemutatni. 

 

Az árverés tárgyát képező ingatlan adatai:  
 

Az ingatlan címe:     6400, Kiskunhalas, Szabadkai u. 1. 

Helyrajzi száma:      4521 

Területnagyság/felépítmény területe:  643 m2/379 m2 

Művelési ága:     Középiskola 

Övezeti besorolása    Lk 0535, helyi védettségű 

Tulajdonos neve:     Kiskunhalas Város Önkormányzata  
Tulajdoni hányad:     1/1 

Beépíthetőség:   Lk 0535, helyi védettségű 50 %, megengedett épü-
letmagasság min. 350, max 650 cm 

Közművesíthetőség:     vezetékes víz, csatorna, gáz, áram bevezetve 

Tartozékok:  
Jogi tény elnevezése:    Nincs 

Név:     Nincs 

Terhelés:      Nincs 

Az ingatlan becsült értéke:    bruttó 31.900.000 Ft 
Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi  
ajánlat összege:     bruttó 31.900.000 Ft 
Licit küszöb:    2 %, azaz bruttó 63.800 Ft 
Birtokbavétel:    legkorábban 2020. október 31. 
 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ingatlan adás-vétele esetén Kiskunhalas Város Ön-

kormányzatának 16/2015. (VI.26.) számú rendeletét figyelembe véve kell eljárni. 
 

      Kiskunhalas, 2020. március 31. 

              Molnár Ferenc vezérigazgató 

Halasi Városgazda Zrt. 
A Hirdetmény kifüggesztésének napja:  2020. április 08. 

A Hirdetmény levételének napja:            2020. április 14. 



Tárgy: Együttműködési megállapodás kutyaiskola üzemeltetésére 

 

11/2020. (IV.09.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a 198/2019 Kth. sz. határoza-
tával kifejezte szándékát, hogy a Kiskunhalas 2358/1 hrsz alatti ingatlan a helyi kutya-

tartók közösségi céljait szolgálja Szabó Judit egyéni vállalkozóval, az akasztói JUMA 
Kutyaiskola üzemeltetőjével, mint szakmai partnerrel történő együttműködés által. 
Az együttműködéshez kapcsolódó megállapodás elkészíttetéséről és annak aláírásáról 
saját hatáskörben gondoskodom. Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a 

Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

A Bundzsák Dezső Sportközpont mellett, attól nyugatra fekszik a 2358/1 hrsz alatti ingatlan. 
A területet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete vásárolta meg a kilencvenes években 
azzal, hogy azt „kutyás célra” hasznosítja. Kisebb fejlesztések történtek is a területen, azon-
ban helyi tagegyesület hiányában tevékenységükkel felhagytak Kiskunhalason. Az ingatlan 
azóta hasznosítatlanul állt. Helyi kutyatartók szerették volna az eredetileg meghatározott célra 

használni, azonban a MEOESZ-el nem sikerült egyezségre jutniuk. A MEOESZ-el Önkor-

mányzatunk is tárgyalásokat folytatott, melyek eredményeként az egyesület az ingatlan oda-

ajándékozta Kiskunhalas Város Önkormányzatának. 
Az Önkormányzatnak szándékában áll az ingatlant a helyi kutyatartó közösségek céljaira 

hasznosítani. Ennek érdekében a felkérte Szabó Judit Egyéni Vállalkozót, mint a JUMA Ku-

tyaiskola üzemeltetőjét arra, hogy megvalósítsa az ingatlanon a fent említett célokat. A Vál-
lalkozó vállalja az ingatlan felújítását, korszerű kutyaiskolai tanfolyamok szervezését. A terü-
leten a nyilvánosan látogatható részek karbantartását is ellátja és saját forrásból korszerűsíté-
seket végez (kerítés, kapu, villanyellátás, vízellátás kialakítása). 
 

Jelen döntésre azért van szükség, mert Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-

testülete a 198/2019 Kth. sz. határozatával kifejezte szándékát, hogy a Kiskunhalas 2358/1 

hrsz alatti ingatlan a helyi kutyatartók közösségi céljait szolgálja. Tekintettel arra, a szándék-
nyilatkozatot követően a megállapodás megkötésére vonatkozó döntés meghozatalára is szük-
ség van, a fentiek alapján határoztam Szabó Judit Egyéni Vállalkozóval való együttműködés 

tárgyában. 

 

Kiskunhalas, 2020. április 09. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz (Batthyány utca) 

 

12/2020. (IV.15.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

A Batthyány utcában lévő fasorból 5 db vadgesztenye (4 db az 5123/1 hrsz-ú, 1 db pedig 
az 5123/4 hrsz-ú területen) kerüljön kivágásra azzal a kikötéssel, hogy a fás szárú növé-
nyek pótlásának a kivágástól számított egy éven belül meg kell történnie. Döntésemről 
az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek.  
 

INDOKOLÁS 

 
A Batthyány utcában található Kiskunhalas egyik legidősebb fasora, mely közönséges 

vadgesztenyékből áll. A fás szárú növények közel százévesek, egy részük helyi védettség alatt 
áll. Az elmúlt években egészségi állapotuk erősen leromlott, melyet koruk mellett az akná-
zómoly kártékony hatása, illetve az érintésvédelmi gallyazások során végrehajtott folyamatos 

csonkolás okoz. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi 

jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 17/2015. (VI.26.) önkormányzati 
rendelete alapján az 5123/1 hrsz-ú területen (Batthyány utca Fejérföld és Szabadkai utca kö-
zötti szakasza) lévő fasorból 63 egyed védelem alatt áll, azonban a fasorban lévő vadgeszte-
nyék tényleges példányszáma ettől magasabb. Ennek az az oka, hogy egy korábbi felmérés 

során egyértelművé vált, hogy több olyan gesztenyefa is van, melynek leváltása baleset- és 
vagyonvédelmi okból az elkövetkező években elkerülhetetlen lesz. Emiatt kezdeményezé-
sünkre, az illetékes nemzeti park igazgatóság, illetve a kormányhivatal véleménye és engedé-
lye alapján a 2017. évi rendeletmódosítás során a kiemelten rossz állapotban lévő gesztenye-
fákról lekerült a helyi védettség. 

A városi főkertész kezdeményezésére, tekintettel arra, hogy a fent említett fasorból a fo-

lyamatos kezelések ellenére is 5 db vadgesztenye leváltásáról rövid időn belül, baleset- és va-
gyonvédelmi okokból szükséges gondoskodni, helyszíni bejárást tartottunk. A bejáráson jelen 
volt a Kiskunsági Nemzeti Park Kiskunhalasi Őrkerületvezetője megbízásából a KNPI polgári 
természetőre is. Az érintett fákat megtekintettük, leváltásukat a megjelentek indokoltnak tart-

ják. Tekintettel arra, hogy nem kizárható, hogy a fatörzseken lévő odúkban denevérek, mada-
rak, illetve egyéb állatok élnek, a Nemzeti Park munkatársa kérte, hogy ezeken a kivágás előtt 
végezzük el az ultrahangos vizsgálatokat, illetve a kivágást is fokozott figyelemmel hajtsuk 
végre. 

 

Jelen döntésre azért van szükség, mert a fák egészségi állapota miatt kialakult helyzet közvet-
len balesetveszélyt jelent. 
 

Kiskunhalas, 2020. április 15. 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Felhatalmazás üzlethelyiségek bérleti díjával kapcsolatos kedvezményekről 
 

13/2020. (IV.20.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a kialakult a veszélyhelyzet okán egyetért azzal, 
hogy a Halasi Városgazda Zrt. részére a 165/2017 Kth. számú határozattal hasznosítás-
ba adott ingatlanok után 2020. április, május, június hónapjaira bérleti díjra vonatkozó-
an, egyéni kérelemre a Halasi Városgazda Zrt. kedvezményt állapítson meg.  
Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Halasi Városgazda Zrt-t, hogy a 

bérlők által benyújtott írásbeli kérelemre a bérleti díjat 2020. április, május, június hó-
napokra úgy engedje el teljes egészében, hogy az említett három hónap bérleti díját, 
egyedi Megállapodások megkötésével a veszélyhelyzet lejárta után kamatmentes részle-
tekben törlessze vissza a bérlő. Az egyedi Megállapodások saját hatáskörben történő 
megkötésére felhatalmazom a Halasi Városgazda Zrt-t és egyúttal felhatalmazom a ve-

zérigazgatót a Megállapodások aláírására. 
Az Önkormányzat által bérbe adott ingatlanok esetében is a fenti szabályok érvényesek 

a bérleti díjra vonatkozóan, amellyel összefüggésben felhatalmazom a Halasi Városgaz-

da Zrt-t, hogy gondoskodjon a kérelmek beszerzéséről és bonyolítsa le a bérlőkkel a ké-
relmek alapján az egyedi Megállapodások előkészítését. 
Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 165/2017 Kth. számú határozatával 
határozatlan időtartamra, visszterhesen Hasznosítási szerződés alapján hasznosításba adta a 

Hasznosítási szerződés mellékletében szereplő ingatlanokat a Halasi Városgazda Zrt. részére.  
A vagyonhasznosítás átadása, az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosí-
tása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érde-
kében történt. 

Az ingatlanok hasznosítását a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi, a bérleti díjakat piaci 
árszabás alapján, versenytárgyalás alkalmazásával állapítja meg. 

Jelen döntésre azért van szükség, mert a Magyarország Kormánya által a 40/2020 (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet miatt a koronavírus járvány okozta helyzet eny-

hítése érdekében az üzletek működésére, nyitvatartására vonatkozó szigorító rendelkezések 

következtében sok üzlet forgalma a korábbi évek azonos időszakához képest töredékére csök-
kent, ezért pénzügyi, likviditási problémáik keletkeztek. Az önkormányzati ingatlanok bérlői 
terheinek csökkentése, a gazdasági helyzet egyensúlyának megőrzése, a vállalkozások megőr-
zése, és így a város adózó erejének fenntartása érdekében szükségesnek tartjuk a bérleti díjak 
mérséklésének lehetőségét meghatározni. Ezen szabályokat az Önkormányzat által bérbe 
adott ingatlanok esetében is szükséges alkalmazni. 
Erre tekintettel a fentiek alapján határoztam üzlethelyiségek bérleti díjával kapcsolatban. 

Kiskunhalas, 2020. április 20. 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: szolgalmi jog alapítása 

 

 

14/2020. (IV. 20.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata gázvezeték szolgalmi jogot kíván alapítani a Kis-

kunhalas, 2884/3 hrsz alatti szolgáló telek 264 m2 nagyságú területrészére a Kiskunha-

las, 2884/4 hrsz alatti uralkodó telek javára. A szolgalmi jog alapító okirat elkészítteté-
séről és aláírásáról saját hatáskörben intézkedtem. Az első rendes képviselő-testületi 
ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonát képezik a Kiskunhalas, 2884/3 és a Kiskunha-

las, 2884/4 hrsz alatti ingatlanok. A Kiskunhalas, 2884/3 hrsz alatti ingatlanon halad keresztül 
a Kiskunhalas, 2884/4 hrsz alatti ingatlanon álló általános iskola gázellátását biztosító gázve-
zeték. A Kiskunhalas, 2884/4 hrsz alatti iskolaépületben zajló felújítási munkák érintik a gáz-
ellátást is, a gázvezeték tulajdonosa a vezetéket érintő engedélyezéshez szükségesnek tartja a 
Kiskunhalas, 2884/3 ingatlanon áthaladó vezeték szolgalmi joggal történő biztosítását. 
 

Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat érintő ellátásbiztonság érdekében mielőbb 
gondoskodni szükséges az ellátó-vezeték jogi sorsának rendezésére. A fentiek alapján hatá-
roztam a szolgalmi jog alapításáról és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas 
okirat elkészítéséről.  
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 20. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat 
 

 

15/2020. (IV. 20.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata nem kíván élni a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 
Kft. 100.000.- Ft névértékű üzletrészét érintő elővásárlási jogával, mely Szank Község 
Önkormányzata által Kiskunmajsa Város Önkormányzatának tett vételi ajánlatával 
nyílt meg. Az erről szóló nyilatkozat kiadásáról saját hatáskörben intézkedem. Dönté-
semről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. nyilatkozattételre hívta fel Kiskunhalas Város Ön-

kormányzatát. Tájékoztattak arról, hogy Szank Község Önkormányzata 100.000.- Ft névérté-
kű üzletrészt vásárol Kiskunmajsa Város Önkormányzatától. Kiskunhalas Város Önkormány-
zatát az adásvétel tekintetében elővásárlási jog illeti meg.  
 

Az említett adásvételre azért kerül sor, mert Szank Község vízellátását a továbbiakban a Kis-

kunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. végzi. Szank Község az ügylet tárgyát képező adásvétel-

lel szerez szavazati jogot a Kft. taggyűlésén, így lehet hatással az ellátási kötelezettségébe eső 
szolgáltatásra. Az üzletrész megvásárlásával Kiskunhalas Város Önkormányzatának szavazati 

aránya nem változna számottevően, valamint az üzletrész ára nincs tervezve a költségvetés-

ben, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 20. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Kiskunhalas, Botond utca egyirányúsítása 

 

 

16/2020. (IV. 22.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul, a Kiskunhalas Botond utca forgalmi 

rendjének módosításához, a Jókai utcától a Zrínyi utcáig egyirányú forgalmi rendűvé 
alakításához. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzé-
sére, valamint a Halasi Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére.  
Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

A Kiskunhalason található Jókai – Botond utca kereszteződése, amely az utcák vonalvezetése 
miatt a Botond utcáról történő kihajtás esetén a korlátozott beláthatóság miatt balesetveszélyes, 
ezen oknál fogva korábban több baleset történt ezen a helyszínen. 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) 
KM rendelet (továbbiakban KM rendelet) szerint az utak forgalmát úgy kell szabályozni (a 
forgalmi rendet úgy kell kialakítani), hogy a közlekedés résztvevői biztonságosan, gyorsan és 
zavartalanul közlekedhessenek. 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi. I. törvény (továbbiakban: Úttörvény) 34. § (2) bekez-
dése szerint a közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút keze-
lője alakítja ki. 
A KM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az utak forgalmának szabályozása, valamint a köz-
úti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása az út kezelőjének a feladata.  

Az Úttörvény 33.§ (1) bekezdése alapján az út kezelője a helyi önkormányzat. 

Az egyirányúsítás a Jókai utcától az 53-as főút irányába valósul meg a Zrínyi utcáig a Botond 

utcában működő fitneszterem nagy forgalmára tekintettel. 
A fent említett forgalmirend változtatása azért szükséges, hogy a Botond utca forgalmának 

nagy mértékű korlátozása nélkül, a Jókai – Botond utcák kereszteződésének a forgalma bizton-

ságosabbá váljon, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 22. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
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17/2020. (IV.22.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 
Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármestere a 2019 – 2030. évekre vonatkozó 
Gazdasági Programját a mellékletben meghatározott adattartalommal elfogadja. 
 

INDOKOLÁS 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 116. § a gazdasági programmal kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 
(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt 
meghaladó időszakra szól. 
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat 
által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - 
tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn 
túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon 
belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 
Az Mötv. 42. § meghatározza a Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladatköröket, 
melynek 4. pontja rögzíti, hogy a gazdasági program elkészítése is ugyanezen szabályozási terület 
alá esik.  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete a 
korábbi gazdasági programot 5 éves időtartamra fogadta el. 2019. október 22. napján megalakult 
Képviselő-testületnek törvényi kötelezettsége az új gazdasági program elkészítése. Jelen gazdasági 
program a Képviselő-testület megbízásának időtartamán túlnyúlik.  

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó 
kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A Gazdasági Program 
tartalmazza – többek között – a településfejlesztési célokat, a település üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat, valamint ezek megvalósításhoz szükséges feltételeket.  
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
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CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a 
vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik 
meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a 2019 – 2030. évekre vonatkozó Gazdasági Program 
elfogadásáról.  
 

Kiskunhalas, 2020. április 22.  

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
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I. Önkormányzat 
 

 

A Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program a Széll Kálmán Tervvel 
összhangban mára már átalakította a közigazgatást, így hatékonyabban, 
eredményesebben tudjuk ellátni a helyi szintű kötelező és önként vállalt 
feladatokat a városban élők igényeinek megfelelően, megvalósítva a helyi 
közakaratot. 
 

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok 
figyelembevételével – a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve – az 

önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, 
fejlesztését szolgálják. 
 

Az Mötv. rögzíti a helyi önkormányzat közfeladatait, úgy mint településrendezés, 
településfejlesztés, településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közvilágításról való gondoskodás, gépjárművek 
parkolásának biztosítása, stb.), a közterületek, valamint az önkormányzat 
tulajdonában álló közintézmény elnevezése; egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy 
(köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsálóirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása. 
Feladata továbbá az önkormányzatnak a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások; lakás- és helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná vált 
személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 
megelőzésének biztosítása; helyi környezet és természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, 
katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, 
őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 
lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; 
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi 
közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; távhőszolgáltatás; 
víziközműszolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
Természetesen minden településnek a helyi sajátosságaihoz és 
teljesítőképességéhez mérten kell ezeket a feladatokat ellátnia. 
 

Önkormányzatunk a nem kötelező feladatok körében támogatja a non-profit 

(civil) szervezeteket, egyesületeket, sportszervezeteket, elismerő címeket, 
kitüntetéseket adományoz, otthonteremtési, születési és iskolakezdési 
támogatásokat nyújt, Települési Értéktár Bizottságot működtet. 
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A törvényi kötelező és az önként vállalt feladatok felölelik a mindennapi élet 
széles körét, ezáltal az önkormányzatnak jelen kell lennie és segítenie kell a 

városban élők, a városba érkezők életét. 
A feladatok ilyen nagy száma és mélysége kiemelkedő odafigyelést, 
szervezőkészséget igényel az önkormányzat vezetésétől. 
A jelenleg működő intézményrendszerben vezetők és szakemberek 
munkálkodnak a város lakosságáért, az önkormányzat érdekeinek az 
előmozdításáért. 
Az önkormányzati feladatok ellátása a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársai és az önkormányzati foglalkoztatottak munkája révén 
történik. 
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - melynek székhelye Kiskunhalas, 
továbbá egy-egy kirendeltsége található Harkakötönyben és Pirtón - feladata 

Harkakötöny Község Önkormányzata, Kiskunhalas Város Önkormányzata, Pirtó 
Község Önkormányzata, a Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, a Hivatal feladat 
ellátásának, valamint gazdálkodásának teljes körű biztosítása. 
 
Célunk, hogy a hivatali ügyintézés idejét csökkentsük, a város polgármesteri 
hivatalát ügyfélbaráttá tegyük, így első lépésként 2019-ben bevezetésre került 
a központi ügyfélhívó rendszer azért, hogy az ügyfelek várakozási idejét 
minimálisra csökkentsük, mert ez a modern közigazgatás egyik alappillére. 
További elvárások: szakmaiság, szervezettség, valamennyi tevékenység, 
feladat magas színvonalú ellátásának segítése, aktív részvétel. 
A Hivatal készíti elő a képviselő-testület munkájához kapcsolódó javaslatokat, 
tervezeteket, végzi a jogalkalmazói feladatokat, valamint igazgatási 
tevékenységet lát el. 
 

Az önkormányzat vezetése már az előző ciklusban elindította azokat a pozitív 
folyamatokat, amelyek az elkövetkezendő években folytatódnak, illetve 
fejeződnek be, jelentős változásokat hozva az itt élők számára.  
Célkitűzéseink egyértelműek: a pénzügyi stabilitás további erősítése, átgondolt, 
átlátható, ésszerű gazdálkodás folytatása: cégek, vállalkozások segítése, az 
iparűzési adóbevétel növelése, mely hatással van a település népességmutató 
képességére; munkahelymegtartó és munkahelyteremtő kezdeményezések 
támogatása. Ezen célok csak lakossági, vállalkozói, egyházi és intézményi 
együttműködéssel, folyamatos kommunikációval valósulhatnak meg. Fő 
stratégiaalkotási feladatunk Kiskunhalas versenyképességének, komparatív 
előnyeinek, vonzerejének újra-fogalmazása, erősítésének, realizálásának, 
kommunikálásának megtervezése, azaz egy elemzési, érdekegyeztetési 
munkára épülő fejlesztési stratégia-alkotás és az azt realizáló eszközrendszer 
összeállítása, működtetési gyakorlatának kidolgozása a város célcsoportjai 
elégedettségének, elsődlegesen a helyi lakosság gazdasági, közösségi, 
kulturális és ökológiai értelemben vett jóléte növelése érdekében. 
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II. Helyi gazdaságfejlesztés 

Kiskunhalas város a jövőben is adottságainak az integrált kiaknázására fog 
törekedni, megtartva és továbbalkotva értékeit. Változatlanul stratégiai 
erőforrásnak tekintjük a helyi identitást, célunk, hogy még szorosabbra fűzzük a 
kapcsolatokat a város társadalmi és gazdasági szervezeteivel és a megye, a 
régió más településeinek helyi, vagy területi önkormányzataival és 
meghatározó intézményeivel. Kiemelten foglalkozunk az alábbi témákkal: 
 

 

-  Vállalkozások támogatása: 
 

➢ Vállalkozásserkentő, munkahelyteremtő, megtartó pályázatok, ipari 
területek további kialakítása és fejlesztése. 

➢ Az ipari parkok fejlesztése, közművesítése, hogy alkalmassá váljanak 
újabb vállalkozások befogadására. 

➢ A vállalkozásokat olyan pályázati rendszeren keresztül kívánjuk 
támogatni, amely további előnyöket kínál a városban 
munkahelyeket létesítő cégek számára.  

➢ Védjegy rendszer a helyi termelők támogatására: 
o A program egyik eleme a vidéki termelők piacra jutásának 

javítását célzó program, mely keretében lehetőségünk nyílhat 
helyi védjegy rendszer megvalósítására. Alkalmazásával a 
helyben megtermelt élelmiszerek a lakosság számára is, főleg 
a lakosság lokálpatriotizmusára építve, könnyedén 
kiválaszthatóak lesznek. Ily módon a helyi gazdaság 
erősödhet, és a helyben megtermelt áruk helyben 
kerülhetnek felhasználásra. A helyi termék védjegy 
bevezetése és az ehhez tartozó minőségbiztosítási rendszer 
megteremtése folyamatban van. A helyi értékek 
pozicionálása, megfelelő szinten történő kezelése megtörtént, 
minél szélesebb körben való elterjesztésük, illetve 
megismertetésük, a helyi (mezőgazdasági) termékek 
értékesítésének támogatására a piac- és vásártér 
infrastrukturális fejlesztése, átszervezése a további feladat. A 
cél elérését szolgáló eszközöket a megfelelő szakmai, civil 
csoportok bevonásával ki kell dolgozni és a megtervezett 
akciókat, intézkedéseket támogatni kell. A feladat 
végrehajtásában támogatást és keretet biztosít a 
Százszorszépföld Egyesület. 
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- Munkahelyek megtartása, létrehozása: 
 

➢ A városvezetés jelentős eredményeket tud már most felmutatni a 
munkahelyteremtés, a munkanélküliség csökkentésének területén. 
A városba települt büntetés-végrehajtási intézet és több kisebb 
foglalkoztató jelentősen csökkentette a munkanélküliséget. 

➢ Két ipari park fejlesztés folyamatban van, az első a meglévő ipari 
park fejlesztését célozza, a másik a Szegedi úton valósul meg. Ezen 
fejlesztések további munkahelyteremtő beruházásokat vonzanak a 
városba.  

➢ Az új munkahelyek jelentős részét a felsőfokú végzettség nélküli 
emberek számára kell a vállalkozóknak létrehozniuk, hiszen közöttük 
sok a munkanélküli, vagy az inaktív. 

➢ Kiskunhalason a regisztrált munkanélküliek egy része nyolc általános 
iskolai osztállyal, vagy azzal sem rendelkezik. Az ilyen típusú új 
munkahelyek döntő többsége az építőiparban, a turizmusban és a 
közösség érdekében végzett munkák területén jöhet létre. Ezek 
képesek tömegesen felszívni a ma még nem foglalkoztatott 
munkaerőt. 

➢ A munkahelyek másik részét a frissen végzett, sokszor több idegen 
nyelvet is beszélő fiatalok elhelyezkedésének megkönnyítésére kell 
a vállalkozásoknak megteremteniük. Ehhez a jövő a kreatív 
iparágaké, valamint az európai és globális szolgáltató központoké, 
mely például a vasútfejlesztéssel könnyen megnyílhat 
lehetőségként a város előtt. 

➢ Helyi cégek támogatása a megrendelésekkel - célunk, hogy 
lehetőleg az önkormányzati és intézményi megrendeléseket a 
kiskunhalasi kis és közepes vállalkozások teljesíthessék.  

➢ A munkahelyteremtéssel kell megakadályozni a fiatalok 
elvándorlását a városból, ezzel a város népességmegtartó erejét 
nagymértékben növelni.  

➢ Helyi vállalkozások számára legalább évente önkormányzati 
tájékoztatás illetve ankét megszervezése a jobb 
információáramlás, valamint a folyamatos kapcsolattartás 
érdekében. 

➢ Az álláskeresők képzését a helyi képzést biztosító intézményekkel 
egyeztetve szeretnénk folyamatosan úgy szabályozni, hogy az 
megfeleljen a helyi munkaerőigényeknek. 

➢ Folytatjuk szoros együttműködésünket a Munkaügyi Központtal a 
már meglévő és újonnan induló Közfoglalkoztatási Programok 
tekintetében is, hogy a programban részt vevők értéket tudjanak 
városunkban teremteni.  

➢ Stratégiai célunk az is, hogy a makrofejlesztésbe kezdő gyógyfürdő, 
valamint a kulturális attrakciók felkeltsék a befektetők, lehetőleg 
helyi vállalkozók, vállalkozások figyelmét. 
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- Adópolitika: 
 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról 
szóló 2017. évi CLI. törvény és az adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 2017.évi CLIII. törvény, valamint az adóigazgatási 
eljárásról szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet szabályozza az 
önkormányzati adóztatást.  

2018. január 1-től az elektronikus ügyintézés kötelező bevezetésével a 2015. évi 
CCXXII. törvény Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól rendelkezései is irányadóak az önkormányzati adóztatásban.  Az 

Eüsz. törvény alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi adóügy 
tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozó), 
költségvetési szerv, köztestület, az ügyfél jogi képviselője. 

Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi 
jogszabályok 

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 
- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) 

- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Ktd.), 

és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, az adók módjára történő behajtandó 
köztartozások esetében ezeket szabályozó alapjogszabályok tartalmazzák. 

A Htv. alapján a helyi adózás struktúrája három fő rendszerelemre épül, 
nevezetesen: vagyoni típusú adók, a kommunális adók és a helyi iparűzési adó. 
Az önkormányzat képviselő testülete a helyi adók fajtáit és mértékét 
felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletben állapíthatja 
meg. Az uniós szabályozással összhangban a Htv. 2003. évtől jelentősen 
korlátozza az önkormányzatok kedvezmény-, mentesség-nyújtási lehetőségét. 
Különösen érinti ez a vállalkozások részére biztosítható, illetve korlátozottan 
nyújtható kedvezményi, mentességi szabályokat. 

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez 
szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ide 
delegált hatósági feladatokat is végez: 

- gépjárművek adóztatása 

-  adók módjára behajtandó köztartozások beszedése 
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- adóigazolás kérése 

- adó- és értékbizonyítványok kiadása 

- hátralékok csökkentésével kapcsolatos intézkedések 
 

Mielőtt rátérnénk az egyes adónemekre, melyek Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának a bevételeit érintik, feltétlenül meg kell említenünk, hogy a 
Gazdasági Program készítésekor egy világméretű járvány, a koronavírus 
megjelent hazánkban is, ami hosszú távon a gazdasági helyzetet is 
befolyásolja. A jelenlegi stabil költségvetést és a most készülő Gazdasági 
Program céljait az elkövetkezendő években bizonytalanná teszi a már 
kialakulóban lévő gazdasági válság, ezért fel kell készülnünk a kockázatokra. 
Amennyiben reálisan tudjuk ütemezni a terveinket, akkor a Gazdasági Program 
végrehajtható, annak ellenére, hogy a válság a gazdaság minden szereplőjét 
érinti. Az idegenforgalmi adó bevétel beszedését a kormány ez év végéig 
felfüggesztette, így ezzel a bevétellel nem számolhatunk 2020-ban. Az iparűzési 
adó bevétel tekintetében nem várható növekedés ebben az évben, sőt 
számítanunk kell az esetleges csökkenésére is, hiszen a világméretű gazdasági 
válság a helyi vállalkozók egy részét is érinteni fogja. A kormány az 
önkormányzatok segítségét a gépjárműadó bevételek kapcsán is igénybe 
kívánja venni úgy, hogy ebben az évben a gépjárműadó bevétel teljes 
mértékben az államot illeti meg a szükséghelyzet miatt. További nehézséget 
okoz a 2020-as évre vonatkozóan, hogy a kormány a végrehajtásokat is 
felfüggesztette átmenetileg. 

A 2020-as évet tekintve biztos, hogy jelentős bevétel kiesése lesz az 

önkormányzatnak az adóbevételek csökkenése miatt, amit egyenlőre csak 
szoros, megfontolt kiadásokkal tudunk ellensúlyozni. Az elkövetkezendő évekre 
tervezettek pedig attól függnek majd, milyen gyorsan épül fel újra a gazdaság 
ebből a válságból. A vészhelyzeti állapot miatt az önkormányzatnak egy 
veszélyhelyzeti alapot érdemes létrehoznia a jövőben, hogy kezelni tudjuk az 

előre nem látható önkormányzatra, városra ható gazdasági anomáliákat. 

• Idegenforgalmi adó 

Kiskunhalason az idegenforgalmi adóbevétel jellemzően a városba látogató, itt 
megszálló turisták, nagyobb rendezvények (lovasverseny, szüreti fesztivál), 
valamint a fürdőt a gyógyvize miatt évek óta látogató vendégek kapcsán 
keletkezik. 

Alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 

illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, mértéke 300 Ft. Az 

önkormányzat közhatalmi bevételei között egyenlőre nem jelentős ez a tétel, 
de célunk az, hogy Kiskunhalast vonzóbbá tegyük az idelátogatók számára, 
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növelve ezzel az adóbevételeinket. Mindezekhez elengedhetetlen a 

közbiztonság mostani stabil helyzetének megtartása, a helyi programok, 

látványosságok bővítése és marketingjének növelése. 

• Helyi iparűzési adó 

 

A helyi iparűzési adó mértéke városunkban 1,9 %. 

Továbbra is támogatjuk azokat a vállalkozókat, akiknek a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű helyi 
iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot, őket helyi iparűzési 
adómentesség illeti meg. 
Változatlanul adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, 
akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja 
meg a 20 millió Ft-ot. 

A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk ezen adóbevételek növelésére, 

hiszen az önkormányzatnak az állami támogatások mellett ez a másik jelentős 
bevételi forrása, melyből a pályázati forrásokon kívül tudjuk a várost építeni, 
fejleszteni. A jelenlegi fejlesztéseket (vasútfejlesztés, ipari park fejlesztések) 
kihasználva célunk az, hogy új tevékenységek jelenjenek meg városunkban.  
 

• Gépjárműadó 

A gépjárműadóban érintett járművek központilag egységes szabályok alapján 
kerülnek adóztatásra. Az önkormányzati adóhatóságok 2004. január 1. óta a 
közúti nyilvántartás adatai (okmányiroda) szerint állapítják meg az adókat. Az 
adóztatás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(a továbbiakban KEK KH) által az önkormányzati adóhatóságok részére történő 
adatszolgáltatás alapján történik. A beszedett gépjárműadó 40%-a marad az 

önkormányzatnál, a gépjárműadó 60%-a pedig továbbutalásra kerül az 
államnak. Ezen a jogcímen befolyt adóbevételt helyi szinten befolyásolni nem 
tudjuk, mert függ az adott év országos gazdasági helyzetétől, a lakosok 
életszínvonalától. 
 

• Építményadó, telekadó 

 

Építményadó: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő 
építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a 

továbbiakban együtt: építmény), ahol gazdasági tevékenység folyik, mértéke 
620 Ft/m2. 

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak 
rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, 
a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. 
Telekadó: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek, amely 
vállalkozó nevén van és a telken nincs felépítmény, mértéke 15 Ft/m2. 
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• Kommunális adó 

 

Kommunális adókötelezettség terheli a magánszemélyt, aki az önkormányzat 
illetékességi területén lakással, vagy lakás bérleti jogával rendelkezik. Mértéke 
5000 Ft/lakás/év. 

• Talajterhelési díj 

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a személy, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét 1200,- 
Ft/m3 egységdíj, valamint 1,5 területérzékenységi szorzó határozza meg. Az 

adófizetési kötelezettséget önbevallással kell teljesíteni. A talajterhelési díj 
bevétel alapvetően nem a költségvetési folyófinanszírozás részét képezi, 
hanem az elkülönített környezetvédelmi alap számlán keresztül meghatározott 
célt szolgál, felhasználása is külön önkormányzati rendelet alapján 
környezetvédelmi és egyéb fejlesztési célra történhet.  

• Késedelmi pótlék és bírság 

Fizetés késedelem esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A bírság számlán 
kerülnek előírásra a bejelentési, bevallási és feltöltési kötelezettség nem- vagy 

késedelmes teljesítése esetén kiszabott mulasztási bírságok. 

• Államigazgatási eljárási illeték 

Az önkormányzati adóhatóságnál kezdeményezett eljárásokban az adózók az 
illetéket az önkormányzat illetékbeszedési számlájára fizetik meg. A beszedett 
államigazgatási illetékekről nyilvántartást kell vezetni, és tovább kell utalni a 
Magyar Államkincstár illetékbeszedési számla javára. 
 

 

Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések 
megfogalmazását, mivel jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját 
bevételeket, illetve hatással van a településen élő magánszemélyekre és a 

vállalkozások anyagi terheire. 
 

Mindezek érdekében az önkormányzat a  Képviselő-testülettel együttműködve 

 

• az elkövetkezendő években a költségvetés előkészítése, megalapozása 

során megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott lehetőségeket, 

felülvizsgálja a helyi adómentességeket, kedvezményeket; 

• tekintettel a lakosság pénzügyi terheire, illetve a településen esetlegesen 

adódó szociális problémákra, a helyi adók mértékét nem kívánja növelni 
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a jövőben, hacsak arra az önkormányzati gazdálkodás körülményeiben 

bekövetkező további kedvezőtlen változások rá nem kényszerítik; 

• a befizetések ösztönzése céljából gondoskodik az adózók széleskörű 

tájékoztatásáról, közvetlen kapcsolattartásra törekszik az adózókkal; 

• a jövőben fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja 

javuljon;  

• a jövőben is gondoskodik az adókintlévőségek behajtásáról; 

• továbbra is figyelmet fordít arra, hogy az adóalanyok teljes köre 

adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan figyelemmel kíséri az 

adóalanyi kör adó-bejelentési kötelezettségének teljesítését; 

• részletfizetési lehetőséget, fizetési halasztást biztosít a vállalkozások 

számára adótartozásuk rendezése érdekében 

• a hatékonyság növelése érdekében adóellenőrzéseket végez, melynek 

során az állami adóhatósággal kialakított megfelelő munkakapcsolat is 

segítséget jelent. 

• biztosítja az adózók számára az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét 

a www.kiskunhalas.hu honlapon elhelyezett ügytípus leírásokkal, 

letölthető nyomtatványokkal. Ennek naprakészségéről az önkormányzat 

hivatala folyamatosan gondoskodik; 

• elősegíti az adóbevallások kitöltését és határidőben történő benyújtását; 

• támogatja, hogy az Önkormányzat minél szélesebb körű befizetési 

lehetőségeket biztosítson. A már meglévő hagyományos fizetési módok 

mellett működik a QR-kód, bankkártya, elektronikus fizetési szolgáltatás. 

• az állami és uniós forrásokkal támogatjuk a munkahelyteremtő, 

következésképpen adót fizető vállalkozások betelepülését; 

• folyamatosan vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy az adópolitika 

keretein belül milyen ösztönző megoldások szükségesek adóbevételeink 

növelésére. 

Összefoglalva a fentieket az Önkormányzat és a képviselő-testület az 
adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy stabil bevételi forrás legyen az 
Önkormányzat számára, ezen túlmenően is a végső cél mindig az adókból 
származó bevételek folyamatos, évről évre történő emelkedése a 
gazdaságösztönző és vállalkozásbarát adópolitikát szem előtt tartva.  

http://www.kiskunhalas.hu/
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III. Infrastruktúra, környezetvédelem 

 
- Kiskunhalas közlekedési, közúthálózatának áttekintése, fejlesztése: 

 
A kiskunhalasi közlekedési infrastruktúra fejlődőben van. Az elmúlt 
időszakban elindult gyűjtőút és lakossági út felújításokat folytatni kívánjuk, 
a külterületi útépítési, útjavítási programot folytatjuk, az ehhez szükséges 
eszköz- és gépparkot is fejleszteni fogjuk. A közútfejlesztések közül a 
legfontosabb az É-D irányú, mintegy 2 km hosszú tehermentesítő út 
építése a Kőrösi úttól a Nagy Szeder István utcáig a belváros 
forgalmának csökkentése érdekében. Ezen munkákhoz, valamint a 
Kopolyai út felújításához a jövőben is próbálunk forrásokat bevonni. 
Célunk, hogy a város minden lakója érezze, az önkormányzat foglalkozik 
az úthálózat fejlesztésével, karbantartásával. 

 

- Csapadék-víztározók, csapadékvíz elvezető rendszer: 
 

Az utóbbi években meglehetősen szeszélyessé vált időjárás hatására 
egyik pillanatról a másikra hatalmas mennyiségű esők érhetnek el egyes 
városrészeket. Ennek a hirtelen lezúduló csapadéknak a kezelésére 
működik a városban a zárt és nyílt vízelvezetők rendszere, amennyiben 
karbantartottak és kitisztítottak. A korábbi évekhez képest a helyzet javult, 
mivel a közmunka pályázatok keretein belül célzottan ezeknek a 
műtárgyaknak a karbantartására is indult program, valamint lezárult a 
város teljes belterületének csatornázása is. Ezzel párhuzamosan a meglevő 
zárt rendszer karbantartására jelentős forrást biztosítunk minden évben, 
mellyel a rendszer egyre nagyobb áteresztőképességét biztosítjuk. A 
csapadék helyben tartása érdekében területi beruházásokkal új rendszerek 
építésére, záportározók kialakítására törekszünk. 
A csapadékvíz problémák kezelésére az Önkormányzat uniós támogatást 
nyert a Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések című felhívás 
keretében a „Felsőváros belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz 
záportározóban történő elhelyezésével” címmel. A projekt várhatóan 2020. 
évben megvalósul. A csapadékvíz problémák kezelésére az Interreg-IPA 

Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 3. körös 
felhívás keretében is lehetősége nyílt az Önkormányzatnak, és projekt 
partnerként részt vesz a RUNMAN rövid című pályázatban, melynek célja a 
szélsőséges eloszlású csapadék által okozott károk mérséklése, a bel-és 
külterületi csapadék elvezető rendszer korszerűsítése, mintaadatbázisok 
készítése. 

 

- Vasútfelújítás, fejlesztés: 
 

A város területén áthaladó Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése 
Kiskunhalas jövője szempontjából meghatározó. Reményeink szerint a 
megújuló vasúti fővonal egyik logisztikai központja Kiskunhalason létesül 
majd. A városvezetés feladata a vasútvonal megépítésének minden 
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eszközzel való ösztönzése és a megépítését követően annak gazdasági 
és társadalmi előnyeinek minél teljesebb kiaknázása. Ennek magvalósítása 
érdekében az Önkormányzat 2020. évben pályázatot nyújtott be az Interreg-

IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 3. körös 
felhívás keretében. 
 

- Buszközlekedés újraszervezése: 
 

A közösségi közlekedés fejlesztése komfortos és esztétikus buszvárók 
kiépítésével, a gyalogos közlekedés biztonságát fokozó 
forgalomkorlátozó eszközök alkalmazásával folytatódik. A TOP-3.1.1-16-

BK1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés nevű pályázaton elnyert 
500.000.000 Ft lehetővé teszi a projekt által érintett városrészekben a 
kerékpárúthálózat bővítését, valamint új, korszerű buszpályaudvar 
építését.  

 

- Járdaépítési program folytatása:  
 

A lakosság köréből egyre többen vesznek részt a járdaépítési 
programban, melyet az elkövetkezendő években is folytatni fogunk. A 
várost nem csak megszépíti, hanem a gyalogos közlekedést is 
megkönnyíti. 

 

- Kerékpáros közlekedés: 
 

Magyarországon és így Kiskunhalason is egyre növekvő szerepet kap a 
kerékpározás. A modern mobilitási lánc egyik alapelemének számító 
környezetbarát jármű használatában hatalmas lehetőségek rejlenek. A 
kerékpározás csökkenti a zsúfoltságot, a légszennyezettséget, zajterhelést 
és hozzájárul a környezet védelméhez, az egészség megőrzéséhez. 
A város vezetése a kezdetektől Kiskunhalas és térsége kerékpárforgalmi 
hálózatának komplex fejlesztésére, teljeskörűvé tételére, valamint a város 
országos és nemzetközi kerékpárutak hálózatába való bevonására 
törekszik. A tervezett fejlesztések kapcsán figyelemmel kell lenni a Bács-
Kiskun Megyei Kerékpáros Stratégiában megfogalmazottakra. 
E célt szolgáló kerékpárhálózat-fejlesztési elemek: 

1. a meglévő É-D irányú tengelyhez (53. sz. főút belterületi szakasza 

mellett kiépített önálló kerékpárút) kapcsolódva egy K-Ny irányú 
tengely kiépítése, 

2. Kiskunhalas belvárosának bekapcsolása a Kiskunhalasi járásban 
létrejövő kerékpárforgalmi hálózatba (1 km), 

3. kistérségi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Kiskunhalas-Kunfehértó 
között (10 km), amely megyei kiegészítő hálózati elem is – és 
Kiskunhalas-Tompa-(Szabadka) között (30 km) – ez egyben megyei 

főhálózati elem is-, valamint Kiskunhalas-Zsana között (kb. 15 km). 
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- Korszerű, a megújuló energiát hatékonyan felhasználó energetikai rendszer 
kialakítása Kiskunhalason: 
 

Távhőrendszer működőképességének biztosítása, a távhőszolgáltató 
vállalat gazdaságos működésének biztosítása 

o A távhőrendszer visszavétele 2012-ben sikeresen megtörtént. Azóta 
újra önkormányzati tulajdonú cég szolgáltat a városban. 

o Célunk a cég stabilizálása, fejlesztésének elősegítése érdekében 
pályázatokon, minisztériumoknál, erős és külső szakmai támogatást is 
felmutató lobbi folytatása. 

o A városvezetésnek foglalkoznia kell a távhőrendszerrel, mert ha jól 
működik, költséghatékony lehetőség a városlakók, intézmények 
számára. Kulcs fontosságú terület, tehát fejlesztése elengedhetetlen. 

 

Geotermiális energia hasznosítása 

o Az utóbbi években már több Képviselő-testületi döntés született a 
geotermikus energia városunkban történő felhasználását 
elősegítendő programok kapcsán. Ezeknek a döntéseknek a nyomán 
a mai napig nem sikerült konkrét lépéseket elérni, pedig a 
Kiskunhalason és a környékén lévő geológiai képződmények 
alkalmasak ezen típusú megújuló energia kinyerésére. A magyar 
kormány által közzétett 2030-ig szóló Nemzeti Energiastratégia a 
geotermikus energia felhasználását elsődleges megújuló 
energiaforrásként határozza meg. 

 

Közvilágítási rendszer 
o A városban működő közvilágítási rendszer nem nevezhető mai 

technológiák ismeretében korszerűnek. A közvilágítás üzemeltetését 
közbeszerzés útján elnyerő vállalkozással közösen tervezzük fejleszteni 
a közvilágítási hálózatot. A rendszer alkonykapcsolós átalakítása és 
mérés alapján történő fizetés együtt költséghatékonyabb 
üzemeltetést tesz szükségszerűvé. 

 

- Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.: 
 

Az egyik legfontosabb stratégiai kincsünk az egészséges ivóvíz. Az ellátás 
biztosításáért felel a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. A vízszolgáltatás 
törvényi feltételei megváltoztak az utóbbi években. A feltételrendszer 
megváltozása követelte meg a helyi szolgáltatótól is, hogy igazodjon a 
szabályozáshoz. Így jött létre kiskunhalasi, kiskőrösi, és kalocsai 
szolgáltatói körzetek összeolvadásából a jelenleg is városunkban 

szolgáltató Kiskunvíz Kft. Az átszervezési folyamatok azonban nem értek 
még nyugvópontra, további összeolvadások is elképzelhetőek, illetve 
állami szerepvállalás sem kizárható a vízszolgáltatás területén. 
Amennyiben a közeljövőben az önkormányzat saját bevételeire, vagyis 
működési támogatásra szorul társaság, további átalakítás válhat 
szükségessé.  
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- Hatékony hulladékszállítás működtetése Kiskunhalason: 
 

Kiskunhalas, illetve további 81 önkormányzat hulladékgazdálkodási 
rendszerét jelenleg a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás üzemelteti az FBH-NP Kft., mint közszolgáltató, illetve 
több alvállalkozó bevonásával. A korábbi pályázatok eredményeként 
beszerzett és a tagönkormányzatok által bevitt vagyonnal pedig a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zrt. gazdálkodik, mint vagyonkezelő. A térségben jelenleg 
három hulladéklerakó üzemel, Vaskúton, Kiskunhalason, illetve 
Csongrádon. A Kiskunhalasi Központi Hulladéklerakót a 100%-ban 

önkormányzati tulajdonú Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Kft. 
üzemelteti, aki alvállalkozóként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásában is közreműködik. A lerakóba 17 önkormányzat területéről kerül 
be hulladék. 
Az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően a hulladékgazdálkodási 
rendszer folyamatosa fejlődik, elkülönítetten kezeljük a különböző típusú 
hulladékfajtákat, bevezetésre került a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés, a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés, illetve átalakult a 
lomtalanítási rendszer is.  

További fejlődés iránya mindenképpen a társasházi szelektív 
hulladékgyűjtés megvalósítása, ami nagyságrendekkel csökkentené a 
lerakóba kerülő hulladékmennyiséget. Mindenképpen szükséges foglalkozni 
a külterületi lakosokkal is, ugyanis a belterületen kívüli részek töredékére tud 
csak kijutni a hulladékgyűjtő járat, így legtöbb esetben a lakóknak 
önerőből kell megoldani, hogy a megtermelt hulladék a lerakóba kerüljön. 
Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodás az egyik leginkább 
szabályozott kérdéskör, így a jó megoldás kidolgozása komoly feladat.  

 

- Szennyvízszállítás biztosítása Kiskunhalason: 
 

A törvényi változás miatt külön rendelet szabályozza a szilárd és a folyékony 
hulladék szállítására vonatkozó szabályokat. Ezzel együtt a folyékony 
hulladék szállítására új közszolgáltatási szerződést kellene kötnie az 
önkormányzatnak. Mivel kötelező feladat, az önkormányzatnak megoldást 
kell találnia a folyékony hulladék összegyűjtésének módjára. A város 
jelentős részén elkészült már a csatornahálózat, amely szűkíti a piacot egy 
ilyen szolgáltatás számára, az érdeklődők száma így korlátozott. 
További nehezítő tényező, hogy a korábbi rezsicsökkentés befagyasztotta a 
lakossági szennyvízkezelési- és ürítési díjakat, melyek már évekkel ezelőtt is 
igen alacsonynak minősültek. Ezen árak emelésére nincs lehetőség, emiatt 
viszont a megkeresett vállalkozók egyike sem érdeklődik a feladatellátás 
iránt, hivatkozva arra, hogy külső forrás hiányában, pusztán a helyi 
rendeletünkben rögzített árakon képtelenség fenntartani a szolgáltatást. 
Célunk, hogy a kérdést a lehető legrövidebb időn belül kezeljük, és legyen 
a városban közszolgáltató a feladat ellátásra. 
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- Köztemető üzemeltetés: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában nincs temető, így a 
köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét a temető tulajdonos 
Egyházakkal kötött megállapodás útján teljesíti.  

 

 
- A Város több pontján lévő felhalmozott hulladéklerakások eltávolítása: 

 

Településünk több pontja igen terhelt illegális hulladéklerakásokkal, melyeket 
Önkormányzatunk saját, illetve pályázati források segítségével folyamatosan 
igyekszik felszámolni, azonban a helyi lakosság nem együttműködő, a 
kitakarított területek rövid időn belül ismét szennyezettek lesznek, újra 
megjelennek az illegális hulladékhalmok. Ilyen pontok a városban a Sáros 
utca-Polgár utca, a Határ utca, az Átlós utca környéke, illetve az Alsóváros, 
a Felsőöregszőlők és az Alsóöregszőlők több pontja. Ezeken a helyszíneken a 
felhalmozott hulladékban feltételezhető a rágcsálók jelenléte is, így ezek 

irtásáról is gondoskodni kell. 
 

 

- Szúnyoggyérítés, fák permetezése, megújítása, bokrok telepítése takaró 
felületként: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata évente több alkalommal végeztet 
szárazföldi melegködös szúnyoggyérítést, melynek időpontját, illetve a 
kezelés útvonalát a Halasi Városgazda Zrt. alkalmazásában lévő városi 
főkertész koordinálja. A kezelésre évente 3-4 alkalommal kerül sor, amikor a 
lakossági észrevételek, vagy az időjárási körülmények azt indokolttá teszik. 
Településünk területén számos olyan fasor van, melyek fennmaradása a 
növényvédelmi kezeléstől függ. Legveszélyeztetettebb fasorok közé azok 
tartoznak, melyeket platánfa- és közönséges vadgesztenye alkot, ugyanis a 
kártevők hatása ezeken a fás szárú növényeken a legerőteljesebb. Ezen sok 
esetben védett fasorokon évente kettő-kettő alkalommal végeztetünk 
permetezést, melyet a Halasi Városgazda Zrt. alkalmazásában lévő városi 
főkertész koordinál, tekintettel az időjárási körülményekre. 
Városunkban jelentős koros faállomány található, melyek egészségi állapota 
sok esetben rossznak mondható. Ezen fás szárú növények lecserélése 
folyamatosan zajlik, a vonatkozó jogszabályok a természetvédelmi előírások 
szem előtt tartásával. 
Kiskunhalas növényborítottsága, illetve az egy főre jutó fák száma az 
országos átlaghoz képest jóval magasabb, azonban így is növelni kívánjuk a 
zöldfelületeink számát és kiterjedését, főleg a város peremterületein, ahol az 
új beépítések leginkább jellemzőek. 
Tekintettel arra, hogy a légvezetékek alatt sok esetben növekedési erélyéből 
adódóan oda nem illő fafaj kerültek telepítésre, illetve az újonnan kialakított 
légvezetékek alá „beszorultak” a magas növésű fás szárú növények, az 
elmúlt években több alkalommal kellett az áramszolgáltatónak 
érintésvédelmi gallyazást végeznie. Ezek során, több helyen a fák olyan 
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mértékben lettek visszagallyazva, hogy azok leváltása esztétikai, vagy élet- 
és vagyonvédelmi szempontok miatt elengedhetetlen. A fentiek okán 
Önkormányzatunknak rövid távú tervei között szerepel az, hogy a 
légvezetékkel érintett utcák faállományát felülvizsgálja és szükség szerint az 
ott lévő fás szárú növények lecseréléséről gondoskodik. A pótlandó fás szárú 
növények kiválasztása során kiemelt fontosságú az, hogy azok növekedési 
erélye a városképi szempontokhoz és az érintésvédelmi távolságokhoz 
illeszkedő legyen, elkerülve ezzel azt, hogy a további években ismételten 
érintésvédelmi gallyazást kelljen végeznie a szolgáltatónak. 

 
- Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal környezete: 

 
Az Önkormányzat hivatalának épülete kívülről ugyan felújult, de az 
épület gépészeti infrastruktúrája teljesen elavult és korszerűtlen. Az épület 
fűtési rendszere nem megfelelő, energiapazarló, melynek hatékonyság 
növelése csak a rendszer teljes átalakításával megvalósítható. Az 
elektromos hálózat nem bírja el a jelenlegi fogyasztók általi 
leterheltséget, illetve a belső világítás elavult és nem egészség kímélő. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata sikeresen pályázott a TOP-3.2.1-16-BK1 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése nevű pályázaton, 
mellyel lehetővé válik a nyílászárók cseréje és a fűtéskorszerűsítés, 
valamint napelemek kerülnek az épületre. 
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IV. Egészségügy, szociális helyzet 
 

Az egészségügyi állapot, a szociális körülmények meghatározzák a 
lakosság gazdasági, társadalmi állapotát. Az önkormányzat szemlélete 
egyezik az országossal, miszerint a prevencióra kell hangsúlyt fektetni, 
melyben nagy szerepe van a városban dolgozó védőnőknek, házi 
orvosoknak. A kiskunhalasi háziorvosi praxisok betöltöttek, célunk az, hogy 
ezt a magas szinten végzett munkát továbbra is szívesen lássák el 
városunkban az orvosok. A gyermek és felnőtt orvosi ügyeleti szolgáltatást 
jelenleg külső szolgáltató, az Emergency Service Kft. látja el.  
Hosszú távú terveink között szerepel a fogászati ügyelet újraindítása 
Kiskunhalason. Valós igény egy városban, hogy fogászati ügyelet 
működjön, ezért meg kell vizsgálni az újbóli működtetés lehetőségeit. 
 

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház jelenlegi vezetésével egyetértve 
önkormányzatunk segíti, támogatja a kórház szakmai munkáját. Az 
intézményben folyamatos korszerűsítésekkel segítik a betegek 
gyógyulását, igyekezve megfelelni a XXI. század követelményeinek 
infrastruktúrális téren is. Az ott dolgozók szakmai tudása és 
elkötelezettsége fontos a városban élők számára. 
A Védőnői Szolgálat és az Iskolaegészségügy a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezetén belül működik magas színvonalon. 
Feladatuk sokrétű, az anyák, csecsemők védelmében és a 
gyermekvédelemben kifejtett tevékenységükhöz a tárgyi feltételek 
javítása az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is elsődleges az 
önkormányzat számára. A védőnői feladatok ellátására használt épület, 
eszközök korszerűsítése folyamatos. 
 

A szociális alapellátásokat és szakosított ellátásokat a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás keretein belül látjuk el. A szociális ellátások közül 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, tanyagondnoki szolgálat, 
idősek nappali ellátása, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, 
hajléktalanok átmeneti szállása, támogató szolgáltatás működik 
Kiskunhalason. 

Jelenleg minden jogszabályi követelménynek igyekszik megfelelni a helyi 
szociális ellátó rendszer. A szakmai fejlesztések, elképzelések biztosítják az 
elkövetkezendő időszakban is a szociálpolitikai célok megvalósításában 
történő hatékony és eredményes feladat ellátását. 
 

Továbbra is az intézmény társulási fenntartásával, Kiskunhalas székhellyel 
és irányítással valósul meg a kistérségi feladat ellátás a családsegítő, 
gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások tekintetében. Az 
eredményes működéshez változatlanul fő szempont a különböző 
telephelyeken rendelkezésre álló humán erőforrás hatékony kihasználása. 
A szolgáltatások nyújtásához kiírt pályázati lehetőségek kihasználása 
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elsődleges elvárás a szociális ellátások iránt megnövekedett igények 
kapcsán.  
Az elkövetkezendő években szükséges a hajléktalan ellátó rendszer 
bővítése, kapacitás bővítése és az idősgondozás további infrastruktúrális 
fejlesztése, a férőhelyek bővítése. 
 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 
hetes – 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését végző intézmény. Önkormányzatunk törekszik a 
felmerülő szülői igények teljes körű kielégítésére, ezért ez a terület 
fejlesztésre szorul. Pályázati támogatásból kívánjuk bővíteni a bölcsődei 
férőhelyeket. 

 

- Otthonteremtés támogatása, szociális bérlakás program elindítása 

 

A Kormány szándéka, hogy a fiatal párok első lakáshoz jutását segítse. Ezt a 
célt önkormányzatunk helyi szinten is támogatja. Célunk a gyermekvállalás 
ösztönzése, gyermeknevelés támogatása, a városban történő hosszú távú 
letelepedések elősegítése, továbbá a település népességmegtartó 
képességének növelése, ezért megalkottuk a 31/2016. (XI.25.) önkormányzati 
rendeletet a lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához 
kapcsolódó hiteltörlesztési támogatásról. 
 

Több projektet valósított és valósít meg a város a társadalmi felzárkóztatás és 
területi különbségek csökkentése érdekében. A TOP keretében önkormányzati 
tulajdonú szociális bérlakások korszerűsítése és közterületi fejlesztések valósulnak 
meg integráltan, a szegregátum életvitelét, életlehetőségeit javító 
programokkal összhangban.  
 

- Életkezdési és iskolakezdési támogatás 

 

2019-ben kezdődött az a programunk, melyben Kiskunhalas Város 
Önkormányzata az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítése 
érdekében, oktatási célú természetbeni ellátásban (iskolakezdési 
támogatásban) részesíti a Kiskunhalas közigazgatási területén működő bármely 
alapfokú nevelési-oktatási intézmény első évfolyamos tanulóit. Az 
Önkormányzat az iskolakezdési támogatást a fenntartóval vagy az 
intézménnyel kötött Együttműködési megállapodás alapján a fenntartó és az 
intézmény technikai segítségével nyújtja. 
Életkezdési támogatásként indítottuk el szintén 2019-ben az egyszeri, 

egészségügyi célú életkezdési támogatást is, mellyel az önkormányzat a 
Városunkban élő újszülöttek neveléséhez kíván hozzájárulni. 
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V. Köznevelés, oktatás, kultúra 

 

A nemzeti kultúra nemzeti közösségi létünk alapja, ezért ápolása és közvetítése, 
a helyi hagyományok megismertetése és továbbadása kiemelten fontos 
feladat és szoros összefüggésben van a gazdaságélénkítési folyamatokkal. 

 

- Köznevelés 

 

Az óvodai nevelés rendkívül fontos a felnövekvő gyermekeink életében, hiszen 
legtöbbször itt találkozik először a gyermek közösséggel, itt kell megtanulnia 
alkalmazkodni és itt készítik fel őket az iskolai életre is. Jelenleg 3 óvoda 9 
tagóvodával működik, de már elkezdődött a Kertvárosban egy új óvoda 
építése, mely a 2020/2021-es nevelési évben kezdi meg működését. Az 
óvodafejlesztés szükségszerű, mert a város ezen részén nincs óvoda, valamint 
egy régi, korszerűtlen építésű, nem önkormányzati tulajdonú épületből 
kerülhetnek át a gyermekek. Az új óvoda építésével olyan, a mai kor 
igényeihez igazodó elvárásnak teszünk eleget, ami magas színvonalú fizikai 
környezetet biztosít majd a kisgyermekek számára. Pályázati forrásban még a 
2020-as év folyamán megvalósul a Szilády Óvodában egy energetikai 

korszerűsítés, aminek része a nyílászárók cseréje és napelemek felhelyezése. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is biztosítjuk az éves költségvetésekben 
az „intézményi felújítási keretet”. 

 

- Oktatás 

 

A Kiskunhalason lévő iskolák jellemzően a Kiskőrösi Tankerület fenntartásában 
működnek, de mind a katolikus, mind a református egyház is fenntart iskolákat. 
A Tankerülettel és az egyházakkal is kíváló kapcsolatot ápolunk. Az iskolák 
tanulói aktívan részt vesznek a városi rendezvényeken, emelve azok 
színvonalát. 
Támogatjuk a városban működő diákönkormányzatot, a városházán évente 
több alkalommal folytatunk velük megbeszéléseket. 
Örömünkre szolgál, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő épületek 
korszerűsítése a Tankerület által elnyert pályázatokból megvalósul, mert fontos 
számunkra, hogy a városban tanuló diákok megfelelő infrastruktúrális 
környezetben tanuljanak, fejlődjenek. 
 

Ebben a témában említendő, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata évekkel 
ezelőtt létrehozta a Vakáció Nonprofit Kft-t azzal a céllal, hogy a városban és 
környékén élő gyermekek nyaralása biztosított legyen. A Sikondai Tábort sikerült 
az elmúlt években felújítani, a Balatonakalin lévő táborral az elsődleges célunk 
a tulajdonviszonyok rendezése az állammal. A cég működése a jelenlegi 
ügyvezetőnek köszönhetően stabil, és előre mutató tendenciák mutatkoznak a 
statisztikák alapján.  
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- Kultúra 

 

Sáfrik szélmalom rekonstrukciója, helyreállítása: 
A Halasi Média és Nonprofit Kft. által beadott és nyertes pályázat segítségével 
valósul meg a szélmalom és környékének felújítása, ezzel újabb 
látványossággal bővül a város kulturális élete. 
 

Csillagvizsgáló működésének segítése: 
Városunkban található a Dél-Alföld egyik bemutató csillagvizsgálója. 
Szeretnénk, ha az ott végzett munka tovább folytatódhatna, és tovább 
öregbítené városunk hírnevét. A csillagvizsgáló működését, valamint a 
csillagászati napok rendezvénysorozat folytatását is támogatjuk anyagilag is. 
 

Thorma János Múzeum fejlesztése, kulturális központi szerepének erősítése: 
A múzeum elsődleges célja városunk és térsége kulturális örökségének gyűjtése, 
őrzése, feldolgozása és közzététele a 21. századi környezet kihívásainak 
megfelelően. 
Fontosnak tartjuk, hogy a pályázati forrásból megújult múzeum Kiskunhalas 
kulturális életének szerves része legyen, még szorosabban kapcsolódjon a város 
fontosabb kulturális eseményeihez. Minden eszközzel segíti a szolgáltatásaihoz 
való hozzáférést, nem tévesztve szem elől a kulturális javak védelmének 
elsődleges feladatát. Dr. Bay Miklós és felesége, Dr. Bay Éva mintegy 150 db 

nagybányai művészektől származó festményt adományozott Kiskunhalas Város 
Önkormányzata részére. A Bay-gyűjtemény számára a város egy új, nagyon 
színvonalas múzeumi szárnyat építtetett és bízunk benne, hogy a látogatottság 
az értékes adomány miatt is egyre nagyobb lesz az évek folyamán. 
 

Martonosi Pál Városi Könyvtár fejlesztése: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a települési könyvtári ellátás biztosítása a 
települési önkormányzatok kötelező feladata. E kötelezettségének városunk 
nyilvános könyvtár fenntartásával tesz eleget. Fontosnak tartjuk a könyvtár 
fejlesztését, melyet minden évben az intézményi felújítási keretből biztosítunk, 
illetve 2020-ban pályázati forrásból egy energetikai felújítás is megvalósul. A 
szolgáltatások javítását, a dokumentum-állomány gyarapítását, a legújabb 
kiadványok olvasókhoz történő eljuttatását a könyvtár fedezni tudja az éves 
költségvetéséből, melyet önkormányzatunktól kap. 
 

Halasi Csipke: 

2020-ban befejeződött a Csipkeház látogatóbarát fejlesztése 72.800.000 Ft 
összegben, melyet pályázati forrásból valósítottunk meg. Célunk, hogy a 
látogatottság a színvonalasan felújított múzeummal emelkedjen, valamint hogy 
a csipkevarrók méltó körülmények között végezzék munkájukat. Bízunk abban, 
hogy ezzel a halasi csipkéből készített tárgyak egyre szélesebb körben 
terjednek el, öregbítve városunkat. Rövid távú terveink között szerepel a 
Csipkeház mosdójának felújítása is. 
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Városnapi rendezvények: 

A rendezvényeket úgy reformáltuk át, hogy szélesebb közönség számára 
legyen vonzó, elérhető az ünnepek megtartása. Ehhez nagyban hozzájárul a 
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. színvonalas programsorozatainak 
szervezése, valamint a megújult múzeum is egyre gyakrabban helyszíne a 
városi megemlékezéseknek. A Szüreti fesztivál hagyományát továbbra is őrizzük, 
mely Kiskunhalas város legnagyobb programja, de meg kell említenünk a 
májusi város napi rendezvénysorozatot és a nyárindító főtéri programokat. A 
Sóstó fürdő területén folyamatban van egy nagyobb átalakítás pályázati 
forrásból, melynek következtében lehetőség lesz színpadi szabadtéri attrakciók 
megrendezésére is. 
 

Filmszínház, Művelődési Ház 

A Cinema Szeged Kft. által működtetett városi filmszínház sokak által látogatott, 
mert magas színvonalú szolgáltatást nyújt a vállalkozó. 
Itt kap helyet a tavaszi és őszi színházi előadás sorozat a Halasi Média és Kultúra 
Nonprofit Kft. szervezésében, mely évek óta megtölti a nézőteret. Mindezeket a 
jövőben is ezen a színvonalon kívánjuk biztosítani. 
 

A Művelődési Házat a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. által üzemeltetjük, 
a Kft. gondoskodik a Ház kihasználtságáról, az ottani programok 
sokszínűségéről, melyek a lakosok körében népszerűek. Ezt kívánjuk fenntartani 

az elkövetkezendő években. Keressük a pályázati forrásokat az épület 
korszerűsítéséhez. 
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VI. Kommunikáció, marketing 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata számára fontos az, hogy rendszeres 
kapcsolatot tartson intézményeivel, gazdasági társaságaival. Erre biztosítunk 
alkalmat a hétfőnként megtartott vezetői értekezleten, ahol meg tudjuk 
személyesen beszélni a hivatal vezetőivel együtt az aktuális feladatokat. 
A város lakosainak és a vállalkozásoknak több fórumon nyílik lehetősége arra 
nézve, hogy javaslataikat, észrevételeiket megtegyék. A működés, a munka 
nyitott, polgármesteri és jegyzői fogadóórák, fórumok, közmeghallgatások, 
rendezvények biztosítják a polgárokkal való találkozást. 
A kommunikáció rendkívül fontos számunkra, ezért a Halas Média és Kultúra 
Nonprofit Kft keretein belül a HalasTv napi híradóban és egyéb műsorokban 
tájékoztatja a lakosságot a helyi eseményekről, valamint kiadnak heti 
rendszerességgel megjelenő újságot is, a Halasi Tükröt. 
Azért, hogy az aktualitások a célközönségeket, célcsoportokat elérjék, 
valamennyi kommunikációs eszközt folyamatosan be kell vonni, így Kiskunhalas 
Város Önkormányzata üzemelteti a www.kiskunhalas.hu weboldalt, mely 

felhasználóbarát, könnyen kezelhető. Ezen az oldalon biztosítjuk mind a 
helyben élő lakosság számára, mind pedig az internetes felületen 
Kiskunhalassal ismerkedők számára a színes, egyértelmű tájékoztatási 
lehetőséget. 
A fentiekből kitűnik, hogy a települési szintű kommunikáció – a 

településmarketing részeként –feladata az, hogy az önkormányzat, az 
intézmények, az itt jelenlévő cégek, szervezetek rendezvényei, tevékenységei 
láthatóak, megismerhetőek legyenek. 
 

http://www.kiskunhalas.hu/
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VII. Idegenforgalom, sport 

 

 

- Idegenforgalom 

 

Kiskunhalas városvezetése a 2014-2019-es önkormányzati ciklusban elhatározta, 
hogy újragondolja a város turizmusának jövőjét és a turisztikai 
intézményrendszerének fejlesztését. Megvalósult a Thorma János Múzeum 
bővítése, amely a Bay-gyűjteménnyel kibővítve a térség egyik legjelentősebb 
muzeális kiállítóhelye és kulturális turisztikai attrakciója lett. 
Hamarosan megnyílik a Városháza tornyának kilátója, befejeződött a Halasi 
Csipke otthonának, a Csipkeháznak megújítása is. Elkezdődött a Halasi 
Tánchagyományok Házának építése, a Sáfrik-féle szélmalom felújítása és 
látogathatóvá tétele, valamint a Sóstót is a turizmus és kultúra helyszínévé 
varázsoljuk. 
 

A TOP keretében megvalósuló fejlesztések a turisztikai kínálatot bővítik, a 
látogatási és tartózkodási időt hosszabbítják meg a városban. A fejlesztések 
eredményes jövőbeli működtetéséhez elengedhetetlen a létrejövő 

létesítmények működésének és üzemeltetésének összehangolása és 
eredményes marketingje. A turisztikai létesítmények összehangolt 
működtetését, a helyi vállalkozások bevonását, a turisztikai attrakciók 
fenntarthatóságát szolgálja majd a városkártya is. 

Kiskunhalas 2016-ban gyógyhely minősítést szerzett, amely lehetővé tette a 
GINOP program keretében elnyert pályázat sikerét, a Csetényi park fejlesztését, 
mely előreláthatólag 2021-ben fejeződik be. Az elvárásokat és a feladatokat 
egy gyógyhelyfejlesztési stratégia rögzíti, amelynek megvalósítása és 
következetes alkalmazása a város turistavonzó képességének növeléséhez járul 
majd hozzá. 
 

A város a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-vel 

összefogva elkészítette a termálfürdő teljes rekonstrukciójának és 
továbbfejlesztésének tervét. A megyei nonprofit szervezet egy koncepcionális 
terv és egy fejlesztési stratégia kidolgozását kapta feladatául, amely 2018. év 
elejére elkészült. A Kormány az elképzelést támogathatónak találta és 
kormányhatározatban rögzítette a fejlesztés első ütemének támogatását. Első 

lépcsőben megérkezett 335 millió Ft-os támogatási összeg, amelyből a fürdő 

építészeti terveit készítették el és megkezdődött egy termálkút fúrása a fürdő 

területén. 
Az elkövetkező évek feladata a koncepció következetes véghezvitele és a hét 
ütemre tervezett fejlesztés megvalósítása lesz. A program befejezésével a 

Csipke Gyógyfürdő révén Kiskunhalas egy kiemelkedő gyógy-

idegenforgalommal rendelkező, igen jelentős hazai fürdőhellyé válhat, 
amelyben a gyógyászat mellett a szabadidő kellemes eltöltését új medencék, 
csúszdapark, gyermekmedencék, úszómedence, termál kemping, és egy 
modern wellness részleg szolgálja majd. A gyógyszolgáltatások magas szakmai 
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színvonalát a fürdő szomszédságában működő Semmelweis Kórház szakmai 
stábja garantálja, amelynek jelenlegi vezetése elkötelezett a fürdőfejlesztés 
támogatása mellett. Kiskunhalason a gyógyfürdő és a kórház fizikai közelsége 
olyan hatalmas érték, amelyet a jövőben tudatosan és eredményesen ki 
szeretnénk használni. 
 

Kiskunhalas turizmusának további fejlődését meghatározza a város jelentős 
lovas múltja is. Az egykori határőr bázis, a Hirling József Lovaspark fejlesztését a 
város vezetése igen fontosnak tartja. Az elmúlt év nyarán egy közel 400 milliós 
fejlesztéssel varázsolták újjá a létesítményt, amely egykoron olimpikonok 
felkészülését is szolgálta. Folytatni kell a város részéről a lovassport, a lovas 

turizmus fejlesztéseinek felkarolását, támogatását.  
Kiskunhalas turizmus fejlődésének gátat szab a szálláshelykínálat nem megfelelő 

minősége és mennyisége. Mindkét szempontból elengedhetetlen, hogy a város 
szálláshelyek létrejöttét ösztönözze, összefüggésben a fenti fejlesztésekkel. 
Kiskunhalas vezetésének figyelemmel kell lennie arra, hogy a megyei 

kerékpáros stratégiában lefektetett, a várost is érintő kerékpáros turisztikai 
útvonalak kiépüljenek, bekötve a várost a kerékpáros turisztika és a megyei 
kerékpáros hálózat vérkeringésébe. 
 

Javasoljuk egy helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet 
létrehozatalát egyesületi formában. Egy ilyen típusú turisztikai szerveződés és 
munkaszervezet létrejötte minimálisra csökkenti annak veszélyét, hogy a város 
nem tud a későbbiekben jelentős számú turistát vonzani, vagy azt, hogy a 

turisztikai kínálat elaprózódik a térségben, de azt is, hogy a létrejövő 
létesítmények fenntarthatósága nem valósul meg. Az összefogás terén a 
városnak nagyon fontos szövetségese a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési 
Ügynökség által életre hívott és menedzselt turisztikai összefogás, amely 
elsősorban a turisztikai marketing, a képzések és a közös kezdeményezések 
előkészítésében és megvalósításában lehet előnyös a város számára. 
 

Az Európai Unió 2021-2027-es időszakban kiemelten támogatja az okos 

megoldásokat, a megítélt tagállami támogatás 35%-át Smarter Europe 
célkitűzésre kell költeni. A támogatási lehetőségekre 

időben történő felkészülés versenyelőnyt jelent a város számára, mely a 
gazdasági versenyképességen túl erős városmarketinget feltételez és 
eredményez. 
Ahhoz, hogy Kiskunhalas Okos város címmel rendelkezzen, felül kell vizsgálnia - 
Okos város módszertan alapján - az integrált településfejlesztési stratégiáját. A 
jelenlegi integrált településfejlesztési stratégia 2015-ben készült, azonban 
legkésőbb 2020-ban szükséges felülvizsgálni a dokumentumot a 2021-2027-es 

időszakra történő felkészülés érdekében. 
Az okos város koncepció kidolgozását és megvalósítását olyan jól és 
látványosan megjeleníthető megoldások alkalmazásával kell kezdeni, melyek 

jól szemléltetik, hogy az okos megoldások megkönnyítik a helyi lakosok és a 
városba érkezők, látogató turisták mindennapi életét. 
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- Sport 

 

Kiskunhalas számos sportklubbal, egyesülettel rendelkezik, városunkban a 
sportélet fejlett és nagy hagyományokkal bír. Azonban mint mindenütt, ezen a 
területen is fejlődhetünk. Büszkék vagyunk arra, hogy Kiskunhalason mindig 
voltak kiváló eredmények hazai és nemzetközi színtéren. A teljesség igénye 
nélkül úgy, mint a lovassportban, a tornában, a kézilabdában, a 

versenytáncban, az atlétikában, a küzdősportokban, a horgászatban vagy 
úszásban. Mindezt szeretnénk a jövőben is megtartani. 
 

Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a városban meglévő 
sportinfrastruktúra folyamatos fejlesztését, az önkormányzati tulajdonú 
sportlétesítmények működőképességének és kihasználtságának biztosítását, új 
létesítmények építését, a régiek felújítását, állaguk megőrzését. Ezen a 
területen fő feladat a Kiskunhalasi Lovasbázis, a Bundzsák Dezső Sportközpont 
és a Kiskunhalasi Thermál Fürdő további fejlesztése. 
 

Kiskunhalason összesen 16 sportlétesítmény, illetve helyiség működik, 
amelyekben sporttevékenység történik. A Lovaspálya, a Felsővárosi, a Fazekas, 
a Kertvárosi, KRK Központi Általános Iskola csarnoka, Szent József iskola 

tornaterem, a Bibó Gimnázium, a Vári Szabó, a II. Rákóczi középiskolák 
csarnokai, a MÁV székház, a Bundzsák Dezső Sportközpont, strand - uszoda, 

teniszpálya, Esze Tamás lakótelepi Bowling Centrum pálya, Sóstó - horgásztó, a 
Szilády Gimnázium műfüves pálya. 

Az Önkormányzat minden évben keretet biztosít a sport egyesületek 
támogatására a Város Sportjáért Közalapítványon keresztül, ahol szakemberek 
bevonása mellett döntünk a támogatási összeg felosztásáról.  
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VIII. Egyházak, civil kapcsolatok 

 

 

 A város közösségének nagy előnye, hogy az önkormányzat irányítási 
körén kívül is komoly támogatókra lelünk: magánszemélyek, civil szervezetek, 
egyházak, erősödő diplomáciai kapcsolatainkon keresztül külképviseletek 
vezetői is Kiskunhalasért dolgoznak, feladatvállalásaikkal előremutatóan 
formálják településünk arculatát. Célunk ezt a segítő szándékot bennük 
megerősíteni, az együttműködési lehetőségeket szélesíteni. 
 

 A városban történelmi múlttal jelen levő egyházak fontos szerepet 
töltenek be a mindennapokban. A jó szándékú együttműködés iránti 
kezdeményezések az elmúlt években példamutatóan alakultak a városvezetés 
részéről, ezt a jövőben is folytatjuk. 
 2014 ősze óta rendszeressé vált a polgármester és az egyházi közösségek 
vezetőinek találkozója annak érdekében, hogy az információ áramlás és a 
kapcsolat is szorosabbá váljon. Olyan, évente megrendezett találkozókat 
szervezünk, ahol a városban található felekezetek képviselhetik magukat és a 
városban felmerülő különböző problémák megoldásában egymást támogatva 

keressük a megoldásokat. Tesszük ezt azért is, mert az elmúlt években az 
átalakult közoktatási szerkezet megváltoztatta az iskolák fenntartói rendszerét. 
A vallási közösségek tehát a hitéleti feladataik mellett számos területen komoly 
szolgálatot vállalnak a város érdekében. Olyan gyermek és ifjúsági, közösségi és 
kulturális programokat szerveznek, melyek közösségépítő erővel bírnak. Ezek 
nem csak a helyiek számára érdekesek, hanem akár megye- és országhatáron 
túli, nemzetközi szálakat is megmozgatnak azzal együtt, hogy több egyházi 
épület olyan épített örökség, amely turisztikai vonzerővel is bír. 
 Az egyházak karitatív tevékenysége, a rászorulók felé mutatott tisztelet és 
szolidaritás olyan alapérték, ami az önkormányzat és az egyházak 
együttműködésének kiváló alapjául szolgál a következő évtizedben is. 
 

 A kiskunhalasi civil szervezetekkel a városvezetés rendszeres kapcsolatot 
tart fenn, hiszen fontos építőelemei a helyi közösségnek. Megjelenéseikhez 
helyszínt biztosítunk, minden évben tájékoztató napot rendezünk számukra. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is gondol rájuk a városvezetés már a 
költségvetés készítésekor is, szigorú elszámolási kötelezettség mellett, határidők 
beiktatásával számos civil szervezetet támogatunk. A kiskunhalasi civilek 
működését külön munkatárs segíti a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 
szervezeti keretei között. 
 Az utóbbi öt esztendő civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati 
munkája meghatározó. A cél a következő évekre mindannyiunknál közös: a 
fejlesztés, illetve fejlődés útját keresni, a kommunikáció hatékonyságát növelni, 
a párbeszédet megerősíteni. 
 A civil kapcsolatok fejlesztéséről szóló városvezetői elhatározás tűzte ki 
célul a hiteles, átláthatóbb rendszer kialakítását. Ennek eredményeképp már 
nem csak arról beszélhetünk, hogy a város újra támogatja és valóban ki is fizeti 
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a civil szervezetek pályázati felhívására beérkező és nyertesként támogatott 
kérelmeit, hanem ezen kérelmek befogadásakor egyfajta minimumként várja 
el a NEA pályázatokra és adományok után járó normatívára való támogatási 
kérelmek beadását. Arra irányítva ezzel a közösségeket, hogy a következő 
években tudjanak több lábon állni, keressék a lehetőségeket. Mindezek mellett 
pedig az ifjúsági közösségeknek egy teljesen külön, több milliós keretből 
biztosítunk lehetőséget valamennyi korosztály számára szervezett közösségi 
programjaik megvalósítására a következő időszakban is egy EFOP-os 

pályázatnak köszönhetően. 
 A jövőben tervezett további együttműködéshez biztosítani fogjuk a 
rendelkezésre álló és bővülő lehetőségeinket, közösségi tereket, 
klubhelyiségeket. A lehető legszélesebb társadalmi csoportokkal továbbra is 
együttműködve és közös megelégedésre szervezett rendezvényekkel, színes és 
változatos programokkal a halasiak helyi identitása is erősíthető. 
 

 Külkapcsolatok fejlesztése terén jelentős sikereket könyvelhetünk el. A már 
kialakult testvérvárosi szálakat ápoljuk, erősítjük. Kiemelkedő városunk és a 
németországi Kronach, és természetesen a határon túli magyar 
testvértelepülések (Magyarkanizsa, Sepsiszentgyörgy, Szabadka) közötti 
kapcsolatok erősítése. Sikeres pályázati együttműködéseket bonyolítunk 
partnereinkkel, melyet a jövőben is folytatni szándékozunk. Lettországban az 
aizkrauklei barátság megerősítését személyesen segítette rigai nagykövetünk. A 
legmagasabb diplomáciai szinten is jó példaként említik a lengyelországi 
Újszandeccel 25 éve létrejött testvérvárosi kapcsolatunk mai színvonalát és 
példamutató alakulását. Kiskunhalas kulturális értékei, épített öröksége és 
természeti kincsei, valamint a hungarikum halasi csipke olyan biztosítékokkal 
szolgálnak számunkra, amelyet megemlítve sok olyan kapu nyílhat meg 
előttünk nemzetközi területen is, melyeken ezen értékek hiányában nem 
mernénk bekopogni. Az ilyen kapuk megnyitása pedig újabb lehetőségeket 
kínál fel városunk közösségének nemzetközi területen is. 
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IX. Nemzetiségek 

 

Jelenleg nemezetiségi önkormányzatként a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat tudott a 2019. évi választások után megalakulni. Velük 
szorosan együttműködve elsődleges célunk a városban élő kisebbségi 
lakosság szociális helyzetének javítása, további szükséglakások felszámolása, 
a már elkészült egészségvédelmi tervben foglaltaknak megfelelően a 
megerősített szociális gondozó hálózat működtetése. 
Önkormányzatunk törekszik olyan közös rendezvények megtartására, melyek 
a település összetartozását, a nemzetiségek sokszínűségét mutatják be, de a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is szervez évente több alkalommal önálló 
programokat, mellyel közösségüket tartja össze. 
Az elmúlt évben felújított Cigány Közösségi Ház nem csak rendezvények, 
illetve testületi üléseik, közmeghallgatásaik megtartására szolgál, hanem 
tanfolyamok lebonyolításához is teret ad. 
Pályázati források bevonásával a romák felzarkóztatását célzó programokat 
is indítunk a jövőben is az elmúlt évekhez hasonlóan. 

Kiemelten támogatjuk a nemzetiségek kultúrájának, nyelvének, 
hagyományainak megőrzését szolgáló tevékenységeiket. 
 

 

X. Bűnmegelőzés, közbiztonság 

 

A bűnözés nem kívánt társadalmi jelenség. A bűnözés elleni küzdelem 
kiemelten fontos társadalmi és állami feladat. A város életének legfontosabb 
értékei között szerepel a lakosság jó komfortérzete, melynek egyik alapköve 
a jó közbiztonság. 
A közbiztonságot és a város lakosságának biztonságát és biztonságérzetét 
bűnmegelőzési tevékenységek kibővítésével kívánjuk javítani. A létrehozott 
értékeink védelmére Településkép-védelmi Akciótervet készítünk és 
valósítunk meg. 
A környezeti bűnmegelőzés terén, mely a bűnelkövetési alkalmak 
csökkentését, elsősorban a vandalizmus, illetve a közterületi 
bűncselekmények megelőzését és köztereink, középületeink védelmét 
célozza, jelentős eredményeket értünk el a kamerarendszerek (jelenleg 210 

darab kamera) telepítésével, közterület jelenlét növelésével, a 
polgárőrséggel és a rendőrséggel való jó kapcsolat és kölcsönös támogatás 
révén. Ennek fenntartása, valamint a mezőőrség által a külterületek, tanyás 
részek fokozott védelme kiemelt feladat. A fejlesztések, beruházások 
eredményeként a városban létrejövő új létesítmények, intézmények, 
turisztikai attrakciók védelme szintén további intézkedéseket igényelnek. 
A lakosság és az ide látogatók szubjektív biztonságérzetét jelentősen 
befolyásolja a térben való jó tájékozódás, az őket körülvevő környezetben 
való jó eligazodás lehetősége, ami a városi tábla- és tájékoztató rendszer 
teljessé tételével javítható. A városfejlesztési projektek során a zöld, világos, 
jól átlátható terek kialakítására helyezzük a hangsúlyt. 
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Fontos szerepe van a prevenciónak a fiatalok körében, hiszen a „ma" egyik 
legnagyobb problémája a drog, az alkohol és az egyre jobban terjedő 
fiatalkorú bűnözés mértéke. A fiatalok szenvedélybetegségektől való 
megóvása az egyik legjelentősebb feladata az egész társadalomnak. Több 
kortárs segítőre és hatékonyabb megelőző programokra van szükség, melyet 
az Önkormányzatnak erkölcsi és társadalmi alapon is támogatnia kell. Fontos 
a kábítószer terjedése elleni küzdelem érdekében az összefogás a 
rendőrséggel, az iskolákkal, egyházakkal, a civil szervezetekkel. 

 

A Bács Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 
működik a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Irányítása alá 
tartozik a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság, valamint a Kiskőrősi Hivatásos 
Tűzoltóság. A Kirendeltség 35 település tűzvédelmét, polgári védelmi és 
iparbiztonsági feladatrendszerét látja el. Mint ezen feladatok ellátójával az 
önkormányzat jó és rendszeres kapcsolatot ápol a kirendeltséggel, valamint 
minden évben anyagi támogatást is nyújt számukra. A beszámolás 
lehetősége, illetve a rendszeres kommunikáció a Katasztrófavédelem 
szakemberei számára biztosított. 

 

 

Kiskunhalas, 2020. április 20.  

 

 

 
     

 Fülöp Róbert 
 polgármester 
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Elnyert uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések összefoglaló táblázata: 
 

 

 

 

 

Felhívás  
 

Projekt címe 

Megítélt 
támogatás 

(Ft) 

 

Státusz 

GINOP-7.1.3-15 - Gyógyhelyek 

komplex turisztikai fejlesztése 

 

 

A kiskunhalasi Halasthermál 
Gyógyhely komplex 

turisztikai fejlesztése 

 

876 510 464 

 

Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.2.1-15-BK1 - Társadalmi és 

környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 

 

 

A kiskunhalasi városháza 

tornyának kilátó céljára 

történő hasznosítása 

99 847 537 Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.2.1-16-BK1 - Társadalmi és 

környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 

 

 

Sáfrik-féle szélmalom 

felújítása, kiállító- és 

alkotóház kialakítása 

110 500 000 Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.2.1-16-BK1 - Társadalmi és 

környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 

Halasi Tánchagyományok Házának 
kialakítása 

117 700 000 Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.2.1-16-BK1 - Társadalmi és 

környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 

Kiskunhalas – Sóstó turisztikai 
fejlesztése 

81 000 000 Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.1.1-15-BK1 - Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-BK1 - Ipari park 

fejlesztése Kiskunhalason 

300 000 000 Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.1.1-16-BK1 - Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztés 

Új iparterület kialakítása 

Kiskunhalason 

381 000 000 Megvalósítás folyamatban 
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Felhívás  
 

Projekt címe 

Megítélt 
támogatás 

(Ft) 

 

Státusz 

TOP-4.3.1-15-BK1 - Leromlott 

városi területek rehabilitációja 

 

Szegregált városrészek 

felújítása Kiskunhalason 

499 999 163 Megvalósítás folyamatban 

TOP-5.2.1-15-BK1 - A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok 

 

Együtt egymásért Kiskunhalason 

 

149 999 749 Megvalósítás folyamatban 

EFOP-1.5.3-16 - Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben - kedvezményezett 
térségek 

 

 

Humán szolgáltatások 

fejlesztése a kiskunhalasi 
járásban - Esélyteremtés a 

humán szolgáltatásokban 

483 280 308 Megvalósítás folyamatban 

EFOP-3.9.2-16 - Humán 

kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben - kedvezményezett 
térségek 

 

Humán kapacitások 

fejlesztése a kiskunhalasi 
járásban 

 

500 000 000 Megvalósítás folyamatban  
 

EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen át 
tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása 

Az egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása 
Kiskunhalason 

39 364 367 Megvalósítás folyamatban 

TOP-3.2.1-16-BK1 - 

Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése 

Önkormányzati intézmények 

energetikai felújítása 

 

419 398 995 Megvalósítás folyamatban 

TOP-3.2.1-16-BK1 - 

Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

Kiskunhalasi Idősek Otthona 

energetikai felújítása 

 

80 639 627 Megvalósítás folyamatban 

TOP-2.1.3-15-BK1 - Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúrafejlesztések 

 

Felsőváros belvízkárok 
megelőzése, a csapadékvíz 
záportározóban történő 
elhelyezésével 

200 000 000 Megvalósítás folyamatban 
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Felhívás  
 

Projekt címe 

Megítélt 
támogatás 

(Ft) 

 

Státusz 

TOP-7.1.1-16 - Kulturális és 

közösségi terek infrastrukturális 

fejlesztése és helyi 
közösségszervezés a városi helyi 
közösségi fejlesztési stratégiához 

kapcsolódva 

Éld Bele Halas Helyi Közösség 

 

50 000 000 Megvalósítás folyamatban 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki 
térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és 
alapvetőszolgáltatásainak 
fejlesztésére Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és kezelésükhöz 

szükséges eszközök beszerzése 
Kiskunhalas-Harkakötöny 
konzorciuma  által 

98 947 349 Megvalósítás folyamatban 

VP6-7.2.1.4-17 - A kisméretű 

infrastruktúra valamennyi 
típusának létrehozása, fejlesztése 

vagy bővítése terén megvalósuló 

beruházások támogatása, beleértve 

a megújuló energiával és az 

energiamegtakarítással kapcsolatos 

beruházásokat is 

Külterületi lakosság 

életminőségének javítása 

Kiskunhalason 2. 

 

39 794 780 

 

Megvalósítás folyamatban 

TOP-3.1.1-16-BK1 - Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés 

Komplex közlekedésfejlesztési 
intézkedések Kiskunhalason 

500 000 000 Megvalósítás folyamatban 

 
 



Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés kitüntető díjaira javaslattétel   
 

 

18/2020. (IV. 28.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 4/2017. (III.3.) 

önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 6.§ 
(1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi személyt, jogi személyt javasolja  

 

Bács-Kiskun Megye Gazdaságáért Díjra: Ganzair Kompresszortechnika Kft.,  

Bács-Kiskun Megye Vidékfejlesztéséért Díjra: Csanádi Lajos, 

Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díjra: dr. Rácz Judit,  
Bács-Kiskun Megye Tudományos Életének Fejlődéséért Díjra: dr. Schindler Árpád, 
Bács-Kiskun Megye Közigazgatásáért Díjra: Csanádiné Ignácz Erika, 
Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díjra: dr. Döme Ottó, 
Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért Díjra: Babud Jenő, 
Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért Díjra: Kántor András Veterán Autós és Mo-
toros Egyesület, 
Év Polgármestere Bács-Kiskun Megyében Díjra: Nagy Ferenc, 

Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díjra: Vasas József, 
Bács-Kiskun Megye Nemzetközi Kapcsolataiért Díjra: Juhász Gábor 

  

a mellékelt kitüntetési javaslatok szerint.  

 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

A kitüntetési javaslatok a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 4/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete alapján nyújthatók 
be. A javaslattételre jogosult egy alkalommal díjanként csak egy személyre, vagy jogi sze-

mélyre tehet javaslatot. A rendelet 2.§ (1) bekezdés a) és b) alapján a következő díjak adomá-
nyozására tehető javaslat: 
 

„Bács-Kiskun Megyéért Díj” 

„Bács-Kiskun Megye Gazdaságáért Díj” 

„Bács-Kiskun Megye Vidékfejlesztéséért Díj" 

„Bács-Kiskun Megye Turizmusáért Díj” 

„Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj” 

„Bács-Kiskun Megye Tudományos Életének Fejlődéséért Díj” 

„Bács-Kiskun Megye Közigazgatásáért Díj” 

„Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díj” 

„Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díj” 



„Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért Díj” 

„Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért Díj” 

„Bács-Kiskun Megye Nemzetiségeiért Díj” 

„Év Polgármestere Bács-Kiskun Megyében Díj” 

„Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díj” 

„Bács-Kiskun Megye Nemzetközi Kapcsolataiért Díj” 

 

Javaslatot tehet többek között a Bács-Kiskun megyében működő települési önkormányzat képvi-
selő-testülete.  
 

A javaslatot minden év május 15. napjáig a Közgyűlés elnökének kell a postai szolgáltatásokról 
szóló jogszabály szerint feladott küldeményként vagy személyesen benyújtani.  
 

A képviselő-testület minden évben él javaslattételi lehetőségével, valamint a benyújtási határ-
idő is közeleg, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 28. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Felhatalmazás pályázatok benyújtására TOP-4.3.1 és TOP-5.2.1 konstrukciók 

keretében 

 

19/2020. (IV.28.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul pályázat benyújtásához a TOP-4.3.1 

kódszámú pályázati felhívásra, „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 2” 
címmel, legfeljebb 400 millió forint projektösszeggel. A Bács-Kiskun Megyei Területfej-

lesztési Nonprofit Kft-vel Konzorciumi megállapodás aláírásáról, a támogatási kérelem 
benyújtásáról, a szükséges dokumentumok elkészíttetéséről, aláírásáról és nyilatkozatok 
megtételéről, valamint a pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításáról saját ha-
táskörben gondoskodom. A pályázat önerőt nem igényel. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul pályázat benyújtásához a TOP-5.2.1 

kódszámú pályázati felhívásra, „Együtt egymásért Kiskunhalason 2” címmel, legfeljebb 

200 millió forint projektösszeggel. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központjával Konzorciumi megállapodás aláírásról, a támogatási kérelem be-

nyújtásáról, a szükséges dokumentumok elkészíttetéséről, aláírásáról és nyilatkozatok 

megtételéről, valamint a pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításáról saját ha-
táskörben gondoskodom. A pályázat önerőt nem igényel. 

 

Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett TOP-4.3.1 „Leromlott városi terüle-
tek rehabilitációja” és a TOP-5.2.1 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok” tárgyú pályázati felhívásokra. 

 

A projektek keretében a következőket tervezzük megvalósítani: 
A TOP-4.3.1 konstrukció célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városrészeken 
koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való 

kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.  
A beavatkozás alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkciói-
nak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi területi funkciók erősítése képezi.  

Konkrét célunk az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakások felújítása, a szegre-
gált városrészen közösségi tér fejlesztése. 



A beruházás tervezett helyszínei: 
 Pipa u. 12. 

 Polgár u. 7. 
 Polgár u. 10. 

Polgár u. 12. 
Vezér u. 6/1. 

Vezér u 6/2. 

Vásártér 
 

A beruházás tervezett költsége maximum 400.000.000,-Ft, a pályázati felhívás értelmében a 
támogatási intenzitás maximum 100%. 
A pályázatot a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel konzorciumban kí-
vánjuk benyújtani és megvalósítani. 
 

A TOP-5.2.1 felhívás célja a TOP-4.3.1 intézkedéssel összhangban, azt kiegészítve a leszaka-

dó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társa-
dalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehető-
ségei javulnak, elérhetővé válnak a társadalmi integrációt, segítő szolgáltatások, egyéni fej-
lesztést és szociális segítséget biztosító programok.  
Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szolgáltatá-
sok, programok egészítik ki. Fontos, hogy a szociális városrehabilitációs projekteket kísérjék 
végig közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett 
területen élő lakosság bevonását a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézió-
ját. 
Konkrét célunk a szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeken élő lakosság élet-
helyzetének javítása, a társadalmi felzárkózást és integrációt segítő programok, szolgáltatások 
révén. 

A beruházás tervezett költsége maximum 200.000.000,-Ft, a pályázati felhívás értelmében a 
támogatási intenzitás maximum 100%. 
A pályázatot a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjával kon-

zorciumban kívánjuk benyújtani és megvalósítani. 
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 28. 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Együttműködési megállapodás Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 
Lomb utcai Tagóvodájával 
 

20/2020. (IV.28.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a Szent József Katolikus Általános Isko-
la és Óvoda, Lomb utcai Tagóvodájával történő együttműködési megállapodás megköté-
séhez. A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Lomb utcai Tagóvodájával 
az együttműködési megállapodás, valamint az esetleges módosításának aláírásáról saját 
hatáskörben gondoskodom. 

 

Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

Az Együttműködési megállapodás általános kereteit az Iskolai Lemorzsolódás Megelőzését 
Támogató intézményfejlesztési komplex program adja. Az Együttműködési megállapodás az 
iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató rendszer minőségi fejlesztése érdekében jön lét-
re. A komplex fejlesztés igényli az adott intézmény, feladatellátási hely partnereinek bevoná-
sát a fejlesztési folyamatokba, a partnerek hozzájárulását a lemorzsolódás megelőzéséhez, a 
közösen megállapított, fejlesztendő együttműködési területek szerint.  
A megállapodást kötő felek közös célként fogalmazzák meg a hosszú távú együttműködés 
megalapozását és feltételei kialakításának elősegítését, a részvételt a közös érdekeket szolgáló 
programok előkészítésében, illetőleg megvalósításában. 
Az Együttműködési megállapodásban rögzítik az együttműködési területek szakmai tartalma-
it, amelyek célja a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Lomb utcai Tagóvodá-
jába járó gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a későbbi iskolai lemorzsolódás 

megakadályozása. Ennek érdekében a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Rendészeti 
csoportvezetője által az adott faladatra kijelölt Rendészeti csoport köztisztviselője vagy köz-
alkalmazottja segíti a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Lomb utcai Tagóvo-
da munkáját, az augusztusi családlátogatások alkalmával az óvodapedagógusok helyszínre a 
családok otthonába való eljutásának megsegítése, támogatása, valamint a rászoruló családok, 
vagy a hátrányos helyzetű gyermekek esetén felmerülő egyedi helyzetek, problémák, konflik-
tusok, események megoldása, megsegítése érdekében. 
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 

Kiskunhalas, 2020. április 28. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlésére a tulajdonosi álláspont 
kialakítása (beszámoló, tartalék képzés, adózott eredmény, elővételi jogról való lemon-

dás, ingatlancsere szerződés, FB ügyrend módosítás) 

 

 

21/2020. (IV. 28.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 
Kft. 16. ülés tartása nélküli taggyűlésének jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti dön-
téshozatalához. Saját hatáskörömben gondoskodom a döntés elektronikus aláírásommal 

történő ellátása után Hivatali Kapun, valamint papír alapon aláírva, eredeti példányban 

postára adva a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. székhelyére történő megküldésé-
ről. 
Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
 

 

INDOKOLÁS 

 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 16. taggyűlésre vonatkozó meghívót küldött 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban: Tulajdonos) részére, miszerint a soron 

következő taggyűlésre 2020. május 4. napján kerül sor. A veszélyhelyzet során a személy- és 
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 
(IV.10.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamit a Felügyelő 
Bizottság egyetértésével a Kiskunsági Víziközmű szolgáltató Kft. ügyvezetése úgy döntött, 
hogy a Társaság hatáskörébe tartozó kérdésekben a Tagok ülés tartása nélkül hoznak 
határozatot, vagyis a 16. taggyűlés írásban kerül megtartásra. 
A szavazás írásban történik, a mellékelt Határozati javaslatok lapon található lehetőségek kö-
zül kell a Tulajdonosnak választania (igen - nem - tartózkodik, a megfelelő választ aláhúzva 

vagy bekarikázva), és a Határozati javaslatok lapot a Tulajdonos képviselőjének minősített 

elektronikus aláírásával ellátnia. A szavazat akkor érvényes, ha abból egyértelműen megálla-

pítható a Tulajdonos személye (név, székhely, képviselő neve), a szavazásra bocsátott határo-

zattervezetek sorszáma és az arra adott szavazat. 

Az érvényes szavazáshoz szükséges, hogy a törzstőke legalább 75%-ának megfelelő tu-

lajdonosi körtől a szavazatok határidőre megérkezzenek. A határozathozatal napja az utolsó 
szavazat beérkezését követő nap. A Taggyűlés a beérkezett szavazatok alapján számított egy-

szerű többséggel hozza meg határozatát valamennyi, szavazásra bocsátott napirendi pontban. 

A 10. napirendi ponthoz kapcsolódó, a Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft. közötti ingatlan csereszerződésről szóló határozat meghozatala 

során Kiskunhalas Város Önkormányzata nem szavazhat, a tagok a határozatot az érvényesen 

leadott szavazatok szerinti többséggel hozzák meg. 

 



A Társaság az alábbi napirendet terjesztette elő a 16. taggyűlés ülés tartása nélküli döntésho-

zatalához: 

1. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójának előterjesztése 

2. Könyvvizsgálói jelentés a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójá-
ról 

3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. 

évi beszámolójáról 

4. Döntés lekötött tartalék képzéséről 

5. Döntés a 2019. évi adózott eredmény felhasználásáról 

6. Döntés a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

7. Tájékoztatás a 2019 évi felújításokról, tulajdonosokkal szemben fennálló követelésekről 

8. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2019. évi munkájáról 

9. Döntés Kiskunmajsa Város Szank Község részére történő üzletrész eladási ügylethez 

kapcsolódóan, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. elővételi jogáról való lemondás. 

10. Kiskunhalas Várossal kötendő ingatlancsere szerződés jóváhagyása. 

11. Döntés a Felügyelő Bizottság ügyendje módosításának jóváhagyásáról 

 

A napirendi pontok döntéseit jelen határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. április 28. 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



1. sz. melléklet: 
 

HATÁROZATI JAVASLATOK LAP 

A KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. 16. TAGGYŰLÉSÉNEK 

ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI 

DÖNTÉSHOZATALÁHOZ 

2. napirendi ponthoz: 

A könyvvizsgáló jelentése a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámo-

lójáról  

1/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadja a könyvvizsgáló jelenté-
sét a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójáról. 

IGEN NEM TARTÓZKODIK 

3. napirendi ponthoz: 

A felügyelő bizottság jelentése a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi be-

számolójáról  

2/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 

jelentését a 2019. évi beszámolóról. 

IGEN NEM TARTÓZKODIK 

4. napirendi ponthoz: 

Döntés a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-nél lekötött tartalék képzéséről 

3/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése a Kft. 2019. évi beszámolója 

alapján 48 364 e Ft - összegű lekötött tartalék képzéséről határoz. 

IGEN NEM TARTÓZKODIK 



5. napirendi ponthoz 

Döntés a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi adózott eredményének fel-

használásáról  

4/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése a Kft. 2019. évi adózott ered-

ményének felhasználásáról akképpen dönt, hogy az adózott eredményt -61 577 e 

Ft összeget eredménytartalékba helyez. 

IGEN NEM TARTÓZKODIK 

6. napirendi ponthoz: 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása  

5/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése az ismertetett 2019. évi beszámo-

lót 1143 449 e Ft mérlegfőösszeggel és - 61 577 e Ft adózott eredménnyel, egyhangúlag 

elfogadja az írásbeli előterjesztéssel egyezően. 

IGEN NEM TARTÓZKODIK 

8. napirendi ponthoz: 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2019. 

évi munkájáról  

6/2020. (.05.05.) sz. Taggyűlési Határozat 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 

beszámolóját a 2019. évi munkájáról. 

IGEN NEM TARTÓZKODIK 



9. napirendi ponthoz: 

Kiskunmajsa Város Szánk Község részére történő üzletrész eladási ügylethez kapcso-

lódóan, a Kiskunvíz Kft elővételi jogáról való lemondás 

7/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat 

A Kft. tagjai határozatban döntenek arról, hogy a Kiskunmajsa Város Önkormány-

zatának tulajdonában álló 2.300.000,- Ft névértékű üzletrészből Szánk Község Ön-

kormányzatának értékesíteni kívánt 100.000,- Ft névértékű üzletrész elidegenítésére 

tekintettel az üzletrész felosztásához a Társaság hozzájárul. 

IGEN NEM TARTÓZKODIK 

8/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat 

A Kft. tagjai határozatban döntenek arról, hogy a Kiskunmajsa Város Önkormány-

zatának tulajdonában álló 2.300.000,- Ft névértékű üzletrészből Szank Község Ön-

kormányzatának értékesíteni kívánt 100.000,- Ft névértékű üzletrészre a Társaság 

nem él elővásárlási jogával a vételár és a vevő ismeretében. 

IGEN NEM TARTÓZKODIK 

10. napirendi ponthoz: 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kiskunhalas Várossal kötendő ingatlancsere 

szerződésének jóváhagyása. 

9/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat 

A Kft. tagjai határozatban döntenek arról, hogy a Társaság hozzájárul a Kiskunhalas 

Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni arányú tulajdonát képező Kiskunhalas 

1815/52/'A/'16 hrsz. alatti ingatlan és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

138/10000 tulajdoni arányú tulajdonát képező Kiskunhalas 2524/6 hrsz. alatti ingatlan 

cseréjére vonatkozó szerződés megkötéséhez, továbbá ahhoz, hogy az értékkülönbözet 

kiegyenlítésére Kiskunhalas Város Önkormányzata külön okiratban átruházza a tulaj-

donát képező Kiskunhalas 1815/52/'A/'15 hrsz. alatti ingatlan bérlőkijelölési jogát a 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. részére. 

IGEN NEM TARTÓZKODIK 



11. napirendi ponthoz: 

Előterjesztés Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyásához 10/2020. 

(05.05.) sz. Taggyűlési Határozat 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése a Felügyelő Bizottság ügyrendjé-
nek előterjesztett módosítását, a benne foglalt tartalommal elfogadja.  

IGEN NEM TARTÓZKODIK 

Kiskunhalas, 2020. április 28. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 KISKUNHALAS, Hősök tere 1. 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 



Tárgy: Felhatalmazás üzlethelyiségek bérleti díjával kapcsolatos kedvezményekről 13/2020. 

(IV.20.) Polgármesteri határozat módosítása 

 
22/2020. (V.06.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a 13/2020. (IV.20.) Polgármesteri határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 
1. A 13/2020. (IV.20.) Polgármesteri határozat első bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
„Kiskunhalas Város Önkormányzata a kialakult a veszélyhelyzet okán egyetért 
azzal, hogy a Halasi Városgazda Zrt. részére a 165/2017 Kth. számú határozattal 
hasznosításba adott ingatlanok után 2020. április, május, június hónapjaira vo-
natkozó bérleti díjjal összefüggésben, egyéni kérelemre a Halasi Városgazda Zrt. 
kedvezményt állapítson meg.” 

2. A 13/2020. (IV.20.) Polgármesteri határozat második bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Halasi Városgazda Zrt-t, 
hogy a bérlők által benyújtott írásbeli kérelemre a bérleti díjat mérséklését az 
alábbi kedvezmények egyikének alkalmazásával állapítsa meg: 
a) A bérleti díjat a Halasi Városgazda Zrt. 2020. április, május, június hónapok-

ra úgy ütemezze át teljes egészében, hogy az említett három hónap bérleti dí-
ját, egyedi Megállapodások megkötésével a veszélyhelyzet lejárta után ka-
matmentes részletekben törlessze vissza a bérlő.  

b) A bérleti díjat a Halasi Városgazda Zrt. 2020. április hónapjára teljes egészé-
ben elengedje egyedi Megállapodások megkötésével. 

Az egyedi Megállapodások saját hatáskörben történő megkötésére felhatalma-
zom a Halasi Városgazda Zrt-t és egyúttal felhatalmazom a vezérigazgatót a 
Megállapodások aláírására.” 

A 13/2020. (IV.20.) Polgármesteri határozat jelen módosítással nem érintett részei válto-
zatlan tartalommal marad hatályban. 
Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 165/2017 Kth. számú határozatával 
határozatlan időtartamra, visszterhesen Hasznosítási szerződés alapján hasznosításba adta a 

Hasznosítási szerződés mellékletében szereplő ingatlanokat a Halasi Városgazda Zrt. részére.  
A vagyonhasznosítás átadása, az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosí-
tása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érde-
kében történt. 

Az ingatlanok hasznosítását a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi, a bérleti díjakat piaci 
árszabás alapján, versenytárgyalás alkalmazásával állapítja meg. 



Jelen döntésre azért van szükség, mert a Magyarország Kormánya által a 40/2020 (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet miatt a koronavírus járvány okozta helyzet eny-
hítése érdekében az üzletek működésére, nyitvatartására vonatkozó szigorító rendelkezések 
következtében sok üzlet forgalma a korábbi évek azonos időszakához képest töredékére csök-
kent, ezért pénzügyi, likviditási problémáik keletkeztek. Az önkormányzati ingatlanok bérlői 
terheinek csökkentése, a gazdasági helyzet egyensúlyának megőrzése, a vállalkozások megőr-
zése, és így a város adózó erejének fenntartása érdekében szükségesnek tartjuk a bérleti díjak 
mérséklésének lehetőségét meghatározni. Ezen szabályokat az Önkormányzat által bérbe 
adott ingatlanok esetében is szükséges alkalmazni. 
Magyarország Kormánya a védekezés második szakaszában több területen is enyhítéseket ve-
zet be 2020. május 4-től. Fokozatosan, szigorú menetrend mellett újraindítható az élet Ma-
gyarországon, amelyre tekintettel még egy fizetési kedvezmény beépítése szükséges a koráb-
ban meghozott polgármesteri határozatba. 
Erre tekintettel a fentiek alapján határoztam üzlethelyiségek bérleti díjával kapcsolatban. 

 

Kiskunhalas, 2020. május 06. 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskunhalas, 113 hrsz.-ú (Bajcsy-Zsilinszky u. 20.) 
ingatlanra tervezett épület közterület fölé benyúló erkélykonzoljaihoz 

23/2020. (V.13.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja Kiskunhalason a 
113 hrsz.-ú (természetben a Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky u. 20.) ingatlanon építendő 
6 lakásos társasház előtti járda fölé 80 cm-re benyúló emeleti erkélykonzolnak a 
mellékelt dokumentáció szerinti kialakításához. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt 
hozzájárulások megszerzése alól. 
Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

A Kiskunhalas, Bajcsy - Zsilinszky u. 20. szám alatti, 113 hrsz.-ú ingatlanon a tulajdonos, 
kérelmező 6 lakásos társasházat szeretne építeni, amelyhez a közterület fölé benyúló 
erkélykonzolok létestéséhez a közterület tulajdonosa hozzájárulását kérelmezte az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: OTÉK) 40. § (4) bekezdése alapján. 

Az OTÉK 40. § (4) bekezdése kimondja, hogy a közterület felett vagy alatt építmény, 
építményrész a közterület tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el, ha az 
a közterület, illetőleg annak két oldalán fekvő építmények rendeltetésszerű használatát nem 
zavarja, biztonságát nem veszélyezteti. 

A benyújtott tervdokumentáció szerint az erkélykonzol közterület fölé benyúló legnagyobb 
szélessége 80 cm, alsó síkjának magassága a járda szintjétől mérve 3,19 méter. Az OTÉK 40. 
§ (1) c./ pontja szerint a terepszinttől mért 3,00 m és a közúti űrszelvény-magasság (4,70 m) 
között - egyéb hatósági előírás hiányában - az űrszelvény szélétől legalább 1,0 m-re elhagyva 
lehet elhelyezni építményrészt. 

A közútkezelő tájékoztatása szerint az érintett közterületi szakaszon a burkolat széle 5 
méterre található a telekhatártól. AZ OTÉK 2. számú ide vonatkozó ábrája szerint a közúti 
űrszelvény függőleges síkját az útpadkán a burkolat szélétől 0,50 méterre kell felvenni 
(biztonsági sáv), innen kell a 3,00 és 4,70 méter közötti magasságban legalább 1 métert 
elhagyni a vizsgálandó épületrésztől. Az előzőek alapján az épületszerkezetek 
engedélyezhető maximális benyúlása a közterületbe a Bajcsy - Zsilinszky utcában a 113. 
hrsz.-ú ingatlan előtti szakaszon, ott ahol a burkolat legközelebb van a tárgyi ingatlan Bajcsy 
- Zsilinszky utcai telekhatárához, 3,5 méter lehet, tehát az erkélykonzol kialakítása 
megfelelő. 
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Kiskunhalas, 2020. május 13. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 







Tárgy: 2020/2021. nevelési évben a Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvoda telephelyén indítandó óvodai 
csoportok számának és óvodai létszámának meghatározása 

24/2020. (V.13.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya által 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint fenntartó – hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25.§ (7) bekezdésére - az általa fenntartott Százszorszép 
Óvodák Pirtói Vackor Óvodai intézményben engedélyezi, hogy a 2020/21. nevelési évben a maximális 
25 fős csoportlétszám legfeljebb 20 % -kal átléphető.  

Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
INDOKOLÁS 

A Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvoda telephelye Pirtó Község Önkormányzata tulajdonában, de a 

2016-ban megkötött Köznevelési szerződés alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában van. 
A működtetés szakmai irányítója a Százszorszép Óvodák. A Vackor Óvodában egy óvodai csoport működik.   

A vezető óvónő arról tájékoztatta az Önkormányzatot levelében, hogy a 25 fős jogszabály által engedélyezett 
csoportlétszám nem elégséges, mivel vannak pirtói gyermekek, akiket a létszám maximalizálás miatt nem 
tudnának felvenni.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) pontja 
alapján: a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott 

tanítási évben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát. 

Az Nkt. 2016. november 30-tól hatályos 4. sz. melléklete meghatározza a csoportok és osztályok maximális 
létszámát, továbbá az Nkt. 25.§ (7) bekezdése szerint: „Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi 
csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai 
osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év 
indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított 
osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, 
felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony 

nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja....” 

Óvodában a jogszabály szerinti maximális csoport létszám 25 fő. 

Ahhoz, hogy minden pirtói lakos gyermekét fel lehessen venni az óvodába, az óvodai létszám emelését 
kezdeményezte Pirtó Község Önkormányzata az 5/2020. (V.07.) Polgármesteri határozatával Kiskunhalas 
Város Önkormányzata, mint a Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvodájának fenntartója felé. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint fenntartó meghozta döntését a pirtói Vackor Óvoda létszámának 
emeléséről. A pirtói Vackor Óvoda egy, Napsugár nevű csoporttal működik, amelynek létszáma 25 fő, és 
amelytől a fenntartó engedélyezi a 20%-kal történő eltérést. 

A kialakult helyzet orvoslása érdekében Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint fenntartó meghatározta a 

2020/2021-es nevelési évben az óvodai létszámot. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Kiskunhalas, 2020. május 13. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: A Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítása 

25/2020. (V.13.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormá-
nya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszély-
helyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az 
alábbi határozatot hozom: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítását az 
1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti 
formában és tartalommal elfogadja. 

Az egységes szerkezetű alapító okirat és a módosító okirat aláírásáról, valamint a Magyar 
Államkincstár részére történő benyújtásáról saját hatáskörben gondoskodom.  

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek.  

INDOKOLÁS 

A Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvoda telephelye Pirtó Község Önkormányzata tulajdonában, 
de a 2016-ban megkötött Köznevelési szerződés alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartá-
sában van. A működtetés szakmai irányítója a Százszorszép Óvodák. A Vackor Óvodában egy óvodai 
csoport működik.   

A vezető óvónő arról tájékoztatta az Önkormányzatot levelében, hogy a 25 fős jogszabály által enge-
délyezett csoportlétszám nem elégséges, mivel vannak pirtói gyermekek, akiket a létszám maximalizá-
lás miatt nem tudnának felvenni.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) 
pontja alapján: a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát, az adott tanítási évben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát. 

Az Nkt. 2016. november 30-tól hatályos 4. sz. melléklete meghatározza a csoportok és osztályok 
maximális létszámát, továbbá az Nkt. 25.§ (7) bekezdése szerint: „Az óvodai csoportok, iskolai 

osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. 

Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a 

nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 

átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, 

tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak 

akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő 

megszűnése indokolja....” 

Óvodában a jogszabály szerinti maximális csoport létszám 25 fő. 

Ahhoz, hogy minden pirtói lakos gyermekét fel lehessen venni az óvodába, az óvodai létszám 
emelését kezdeményezte Pirtó Község Önkormányzata az 5/2020. (V.07.) Polgármesteri határozatával 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvodájának 
fenntartója felé. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint fenntartó meghozta döntését a pirtói Vackor Óvoda 
létszámának emeléséről. A pirtói Vackor Óvoda egy, Napsugár nevű csoporttal működik, amelynek 
létszáma 25 fő, és amelytől a fenntartó engedélyezi a 20%-kal történő eltérést. 

A kialakult helyzet orvoslása érdekében Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint fenntartó 
meghatározta a 2020/2021-es nevelési évben az óvodai létszámot. 

A fentiekre tekintettel szükséges az Alapító okirat módosítása, így a rendelkező részben foglaltak sze-
rint határoztam. 

 

Kiskunhalas, 2020. május 13. 

 

 

 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 



1 számú melléklet 

Okirat száma: 1/2020 

Módosító okirat 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Százszorszép Óvodák a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2019. 
július 17. napján kiadott 10/2019.sz. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a alapján a 25/2020 (V.13.) Polgármesteri határozattal következők szerint 
módosítom: 

 

 

1. Az alapító okirat 6.2. pontjában a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszám a köznevelési intézményben az alábbiak szerint változik: 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

3 Telephely: Vackor Óvoda Pirtó, Rákóczi u. 2. óvoda 30 
 

 

 

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

Kelt: Kiskunhalas, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 



2. melléklet 

Okirat száma: 2/2020. 

Alapı́tó okirat 
módosı́tásokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Százszorszép O, vodák alapı́tó 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Százszorszép Óvodák 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Vasút u.2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely cı́me 

1 Felsővárosi O, voda 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 

2 Vackor O, voda 6414 Pirtó, Rákóczi u. 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1981.09.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Vackor O, voda 6414 Pirtó, Rákóczi u. 2. 

 



2. melléklet 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés ellátás (integrációs és képesség 
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is); sajátos 
nevelési igényű gyermekek nevelése (egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek számára is), ellátása; 
nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi 
óvodai nevelés, ellátás); óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; gyermekétkeztetés; 
munkahelyi étkeztetés; 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 

3 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

5 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

6 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

 



2. melléklet 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó 
intézmény. Kiskunhalas Város és Pirtó Község közigazgatási területén belül a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény más 
településekről is felvehet gyermekeket. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület 
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el. A munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az 
egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény 

2 
Munka Törvénykönyve 
hatálya alá tartozó 
jogviszony 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező 
intézmény, a gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 
Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Székhely: Kiskunhalas, Vasút u. 2. óvoda 76 

2 
Telephely: Felsővárosi O, voda 
Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 

óvoda 135 

3 
Telephely: Vackor O, voda Pirtó, Rákóczi u. 
2. 

óvoda 30 



2. melléklet 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan cı́me ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2. 4758 saját tulajdon óvodai nevelés 

2 
6400 Kiskunhalas, Szabadság 
tér 3. 

2170 saját tulajdon óvodai nevelés 

3 6414 Pirtó, Rákóczi u. 2. 37/A/1 használati jog óvodai nevelés 
 



 1

Tárgy: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében új bölcsődei csoport létrehozása és ennek 
kapcsán Alapító okirat módosítása 

 

26/2020. (V.14.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében 
egy újabb 12 férőhelyes bölcsődei csoportot (Katica csoport) hoz létre. A bölcsődei 
csoport indításához szükséges jogi eljárások és engedélyeztetési folyamatok 
megkezdéséről gondoskodom. Az új bölcsődei csoport indításához szükséges tárgyi 
feltételek biztosítottak, a szakember állomány finanszírozása a költségvetésben 
rendelkezésre áll. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes 
szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. 

3. Az egységes szerkezetű alapító okirat és a módosító okirat aláírásáról és a Magyar 
Államkincstár részére történő benyújtásáról saját hatáskörben gondoskodom.  

4. Felkérem a Kiskunhalasi Bóbita Óvodák és Bölcsőde vezetőjét, hogy különösen a 
szakmai nevelési programot, továbbá az új csoport létrehozásához szükséges 
dokumentumokat terjessze Kiskunhalas Város Önkormányzata elé jóváhagyás 
céljából. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának fenntartásában működő Kiskunhalasi Bóbita Óvodák 
és Bölcsőde intézményvezetője 2020. május 12. napján kelt levelében jelezte hivatalom felé, 
hogy a szülők részéről igény mutatkozik még egy bölcsődei csoport megnyitására. Örvendetes 
tény, hogy egyre több édesanya talál munkát a városban és a CSOK bevezetésének is 
látszanak az eredményei. 
A Városi Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Május 1. téri épületében további csoportbővítésre nincs 
meg a lehetőség. A 2020-2021-es nevelési évben a Város Bölcsődében 44 bölcsődés korú 
gyermek elhelyezésére van lehetőség, amelyre 61 fő beiratkozó jelezte igényét. A 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportjába a 14 férőhelyre 16-an 
jelentkeztek. Így 19 gyermek elhelyezése nem megoldott a városban. A Kiskunhalasi Bóbita 
Óvoda vezetője kérelme értelmében rendelkezésre áll az új bölcsődei csoport kialakításához 
és beindításhoz szükséges tárgyi feltételrendszer, mind csoportszoba és kiszolgáló helyiségek, 
valamint tárgyi eszközök tekintetében. Kizárólag a személyi feltételek, vagyis a szakember 
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állomány bővítése szükséges, amely 2 fő középfokú végzettségű kisgyermek nevelő-gondozó 
és 1 fő bölcsődei dajka felvételét jelenti. A szakember állomány finanszírozása a 
költségvetésben biztosított. 

Hosszabb távon is célszerű a bölcsődei csoport beindítása, mert a bölcsődés gyerekek már két 
és fél éves koruktól átkerülhetnének óvodai csoportba és így stabil létszámot biztosít az 
óvodai helyek tekintetében is. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 8. pontja szerinti közfeladat ellátása, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerint az 
Önkormányzatnak biztosítania kell a gyermekjóléti szolgáltatásokat és ellátásokat, így a 
bölcsődei ellátást is. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
40. § (2) bekezdése és 46. § (3) bekezdése értelmében egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 
gyermek nevelhető, gondozható. Kivétel ez alól, ha a csoportban valamennyi gyermek 
betöltötte a 2. életévét, ilyen csoportban legfeljebb 14 gyermek helyezhető el. 
A Kiskunhalasi Bóbita Óvodák és Bölcsődében már működik egy bölcsődei csoport 14 
férőhellyel, azonban ez sem elegendő a városban ellátásra jelentkező bölcsődéskorú 
gyermekek számára. 
 
A fentiekre tekintettel a Kiskunhalasi Bóbita Óvodák és Bölcsődében egy új, 12 férőhelyes 
bölcsődei csoport létrehozásáról döntöttem. Az új bölcsődei csoport Katica csoport néven 
kezdi meg működését a 2020-2021-es nevelési évtől. 
 
Mivel az intézmény korábbi engedélyezett bölcsődei csoportlétszámában változás következik 
be, ezért szükséges az Alapító okirat módosítása. Az eddigi feladatok megmaradása mellett 
módosul a bölcsődei férőhelyek száma. Ennek megfelelően aktualizálni szükséges a 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát, miszerint a 14 főről 26 főre 
emelkedik a bölcsőde férőhelyeinek száma. 
 
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Kiskunhalas, 2020. május 14. 

 

 

 

Fülöp Róbert  
polgármester 

 



1.számú melléklet 

Okirat száma: 3/2020 

Módosító okirat 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde a Kiskunhalas 
Város Önkormányzata által 2019. július 17. napján kiadott 12/2019.sz. alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 26/2020. számú 

polgármesteri határozattal a következők szerint módosítom: 
 

1.Az alapító okirat 6.3 pontjában a feladatellátási helyenként felvehető gyermek-, 

tanulólétszám a köznevelési intézményben az alábbiak szerint módosul: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

3 
Székhely: 6400 

Kiskunhalas, Kuruc 
vitézek tere 17. 

bölcsőde 26 

 

 

 

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

Kiskunhalas, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 



2. melléklet 

Okirat száma: 4/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bajza Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas Szabó Ervin utca 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

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

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység, óvodai nevelés, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 1993. 
évi III. törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján bölcsődei ellátás 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás (integrációs és képesség 
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is); sajátos 
nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése (hallásfogyatékos, enyhe értelmi 
fogyatékos, autista, egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek számára is), ellátása; nemzetiségi 
óvodai nevelés, ellátás (kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, 
ellátás); óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; gyermekétkeztetés; munkahelyi 
étkeztetés; bölcsődei ellátás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feldatok 

2 049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 

3 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

5 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

6 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

10 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó 
intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül a fenntartó által meghatározott 
felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településekről 
is vehet fel gyermekeket. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A vezető 
közalkalmazotti jogviszonyban kerül kinevezésre. A pályázati eljárással kapcsolatos 
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feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb 
munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú, óvoda-bölcsőde 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás 

6.2. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező intézmény, a 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 
tere 17.  

óvoda 318 

2 
Telephely: Bajza Utcai Óvoda Kiskunhalas 
Szabó Ervin u. 2.. 

óvoda 87 

3 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 
tere 17.  

bölcsőde 26 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 
tere 17. 

4730/21 saját tulajdon óvodai nevelés 
bölcsődei ellátás 

2 
6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 
2. 

630/1 saját tulajdon óvodai nevelés 

 



Tárgy: Dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása – 

székhelyváltozás tekintetében 

 

27/2020. (V.19.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvos 
között létrejött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását. 

2. A szerződés módosítás előkészítéséről és aláírásáról saját hatáskörömben 
gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Alapellátási 
tv.) szabályozza a települési önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében. Az 
Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a települési önkormányzat gondoskodik az 
egészségügyi alapellátásról.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. április 27. napján feladat-ellátási megállapodást 
kötött dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvossal, háziorvosi feladatok ellátása tárgyában.  

Dr. Tomán Erzsébet Katalin – háziorvosi feladatokat vállaló orvos – bejelentést tett 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának, hogy székhelyében változás történt. 

A feladat-ellátási szerződésben a vállalkozó háziorvos székhelye 6726 Szeged, Vedres u. 21/B 

I. em. 3 szám került megjelölésre, melyet szeretne módosítani, 6120 Kiskunmajsa, Nagy Lajos 
u. 56. számra ennek érdekében indokolt jelen határozat melléklete szerinti módosítás 
átvezetése. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Kiskunhalas, 2020. május 19. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
  



Melléklet 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  

1. számú módosítása 

amely létrejött egyrészről 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 
15724904-2-03, PIR: 724902, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviselője: Fülöp 
Róbert polgármester), mint megbízó  
másrészről: Dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvos egyéni vállalkozó (székhelye:6120 
Kiskunmajsa, Nagy Lajos u. 56., telephelye: 6400 Kiskunhalas, Hársfa u. 2., adószám: 
60330509-1-26, nyilvántartási szám: 20366681, statisztikai számjel: 60330509-8621-231-06), 

között, mint megbízott között az alábbi feltételek mellett:  
A szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2018. április 27. napi hatállyal, háziorvosi feladatok 
ellátására, vonatkozóan feladat-ellátási szerződés jött létre, amely szerződést a felek az alábbiak 

szerint módosítanak. 
1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a feladat – ellátási szerződés második 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„másrészről: dr. Tomán Erzsébet Katalin - háziorvostan szakorvos- egyéni vállalkozó 
(székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Nagy Lajos u. 56., telephelye: 6400 Kiskunhalas, Hársfa u. 2.) 
(sz: Kiskunfélegyháza, 1982.12.07., an.: Szőllősi Erzsébet, 6120 Kiskunmajsa, Nagy Lajos u. 

56 szám alatti lakos)adószám: 60330509-1-26, statisztikai számjel: 60330509-8621-231-06, 

nyilvántartási száma: 20366681, MOK tagsági igazolvány kártyaszáma: 153254 82896955, 
működési nyilvántartási igazolványszáma: O/02160/13 mint Megbízott, (Továbbiakban: 
megbízott) között az alábbi feltételek mellett.”  
2. Jelen szerződésmódosítás 2020. május 19. napjától hatályos és érvényes. 
3. A feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak 

hatályban. A feladat-ellátási szerződés a feladat-ellátási szerződés módosításával együtt 
hatályos és érvényes. 

4. A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
átolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 

Kiskunhalas, 2020. május 19. 

 

           Dr. Tomán Erzsébet Katalin                                        Kiskunhalas Város Önkormányzata 

              megbízott                     megbízó 

       Nyilvántartási száma: 20366681                                           Képviselő: Fülöp Róbert 
                     egyéni vállalkozó                                                               Polgármester 
 

Jogi ellenjegyzés: 
    Kollárné dr. Lengyel Linda 

jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  
Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
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Tárgy: A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel kötött bérlőkijelölési jog alapításáról 
szóló Megállapodás felbontása, a 41/2020 Kt határozat módosítása 

28/2020. (V.21.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 41/2020 Kt. határozat 2., 3., 4. pontját hatályon 
kívül helyezi. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 
Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata között 2020. március 09. napján kelt 
Bérlőkijelölési jogot alapító megállapodás felbontásához. A Bérlőkijelölési jogot 
alapító megállapodás felbontásának, az 1. számú mellékletében szereplő tartalommal 

történő aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 
Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata között 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 
8. I. em. 17 szám, 1815/52/A/15 hrsz alatti, 1+2 fél szobás, összkomfortos 
komfortfokozatú, 44 m2 alapterületű lakás vonatkozásában a bérlőkijelölési jog 
átadása – a vagyoni értékű jog értéke nettó 5.000.000 Ft + Áfa) - tárgyában létrejövő 
Megállapodás megkötéséhez. A Bérlőkijelölési jogot alapító megállapodásnak, a 2. 

számú mellékletében szereplő tartalommal történő aláírásáról saját hatáskörben 
gondoskodom. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 
Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata között a 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás 
ltp. 8. szám I. emelet 18. ajtó, 1815/52/A/16 hrsz alatti lakás 1/1 tulajdoni hányadának 
– melynek értéke 10.000.000.- Ft (Áfa mentes) – elidegenítésére létrejövő adás-vételi 
szerződés megkötéséhez. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 
Kft. és a Halasi Városgazda Zrt. között a 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1. 
szám, 2524/6 hrsz alatti ingatlan 138/10.000 tulajdoni hányadának – melynek értéke 
nettó 15.000.000.- Ft + Áfa – megvásárlására vonatkozó adás-vételi szerződés 

megkötéséhez. 

6. A jelen határozatban foglalt szerződések, megállapodások, és az egyéb szükséges 
dokumentumok aláírásáról, azok esetleges módosításáról saját hatáskörben 
gondoskodom, és felhatalmazom a Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatóját az adás-

vételi szerződés, valamint az ügylethez kapcsolódó egyéb dokumentumok és ezek 
esetleges módosításainak aláírására. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 155/2019. Kt. sz. határozatával bérbe vette 2019. 

szeptember 01. napjától 2020. augusztus 31. napjáig a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
138/10000-ed arányban tulajdonát képező 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. szám 
alatti ingatlanrészt orvosi pihenőszoba biztosítása céljából. 
Kiskunhalas Város Polgármestere a 8/2019. átruházott hatáskörben hozott határozatával a 
Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. szám I. emelet 18. ajtó alatti önkormányzati bérlakást kiutalta 

a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) részére, 2019. 
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szeptember 01. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tartó határozott időre, de legkésőbb 

addig, amíg a Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

között a lakást érintően adásvétellel vegyes csereszerződés hatályba lép.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. a fent 

említettek szerint adásvétellel vegyes csereszerződést kíván kötni a Nagy Szeder István utca 
1. szám alatti ingatlanrész és a Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. szám I. emelet 18. ajtó alatti 

ingatlan vonatkozásában. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásra a Képviselő-testület 131/2019. 

Kth. számú határozata hatalmazott fel. 

Tekintettel arra, hogy a két ingatlanra készített értékbecslések szerint a két ingatlan értéke 
eltér egymástól, annak érdekében, hogy a Nagy Szeder István utca 1. szám alatti 
ingatlanrészért cserébe a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. elfogadja az Esze Tamás ltp. 
8. szám I. emelet 18. ajtó alatti ingatlanon felül egy további önkormányzati bérlakás bérlő 
kijelölési jogának gyakorlását. 
Az Önkormányzat a bérlőkijelölés tárgyául megtekintésre felajánlotta a 6400 Kiskunhalas, 

Bocskai utca 7. 4. em. 15. sz. alatti 2 és fél szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 62 m2 

alapterületű lakást, amelyet a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. elfogadott.  

Erre vonatkozóan a Képviselő-testület meghozta a 221/2019. Kth. számú határozatát, amely 
alapján a Felek 2019. november 30. napján aláírták a Bérlőkijelölési jogot alapító 
megállapodást. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ezen lakást elfogadta, azonban 
2020. februárjában azzal a megkereséssel élt az Önkormányzat felé, hogy tekintettel arra, 
hogy ez a lakás földrajzi elhelyezkedése miatt messzebb helyezkedik el a Kft telephelyétől, a 
lakásban lakó dolgozójuk számára alkalmasabb lenne, egy a Kft-hez közelebbi 
elhelyezkedésű ingatlan. A Városgazda Zrt. a Kft. részére felajánlott egy másik lakást az Esze 
Tamás lakótelepen (6400 Kiskunhalas, Esze Tamás lakótelep 8. I. emelet 17 sz. alatti 1+2 fél 
szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 44 m2 alapterületű lakás), amely helyrajzilag 

közelebb található a Kft-hez, és így jobban megfelel a lakásban jövőben lakó munkavállalójuk 

életviszonylatainak.  

A Kft. a felajánlott lakást elfogadta, amelyre tekintettel szükséges volt a bérlőkijelölési jogot 
alapító Megállapodás módosítása.  

Az érintett ingatlanok értékbecsléseiből láthatóak az értékarányok. A Kiskunsági Víziközmű-

Szolgáltató Kft. tulajdonrészének értéke nettó 15 millió forint, az Esze Tamás ltp.-en 

található, csereként felajánlott lakás értéke 10 millió forint (Áfa mentes). A lakás - a mellékelt 
értékbecslés szerint 10 millió forint értéket képvisel. A bérlőkijelölési jog értéke megegyezik 
az ingatlan értékének 50 %-ával, mert annak elidegenítése esetén a vételár 50%-a a 

bérlőkijelölési jog gyakorlóját illeti meg. 
A fent részletezett jogügyletről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
41/2020. Kth. számú határozatával döntött. 
A Bérlőkijelölési jogot alapító megállapodást a felek 2020. március 09. napján aláírták, majd 

a csereszerződés előkészítése során, - miután azt a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
2020. május hónapjában megtartott taggyűlés is elfogadta - a Kiskunsági Víziközmű-

Szolgáltató Kft. jelezte az Önkormányzat felé, hogy részéről ezen ügylet ebben a formában 
mégsem fogadható el, mert az értékarányok nem megfelelők számára. 
A fentiekre tekintettel a felek 2020. május 13. napján egyeztettek, amelyre tekintettel a 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. elfogadta a jelen határozat rendelkező részében 
foglaltakat. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Kiskunhalas, 2020. május 21. 

Fülöp Róbert s.k. 

    polgármester 
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1. sz. melléklet 

Iktatószám: S/584-3/2020 

BÉRLŐKIJELÖLÉSI JOGOT ALAPÍTÓ MEGÁLLAPODÁS 

FELBONTÁSA 

amely köttetett egyrészről  
Név:     Kiskunhalas Város Önkormányzata,  

Székhely:     6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  

Törzskönyvi azonosító:   724902  

Adószáma:     15724904-2-03 

Statisztikai számjel:   15724904-8411-321-03 

Képviselő:     Fülöp Róbert polgármester, mint Önkormányzat 
(továbbiakban: Önkormányzat) között 
 

másrészről 
 

Név:     Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. 
Székhely:    6400 Kiskőrös, Kőrösi út 5. 
Cégjegyzékszám:   03-09-126654 

Adószám:    24688886-2-03 

Statisztikai számjel:    24688886-3600-113-03 

Képviseli:    Mátyus Zoltán, ügyvezető, (önálló aláírási 
jogosultsággal), mint Jogosult (a továbbiakban: Jogosult),  

 

Önkormányzat és Jogosult a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alulírott helyen 

és időben az alábbi feltételek szerint. 

Előzmények 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. között 2019. 

november hó 30. napján Bérlőkijelölési jogot alapító megállapodás jött létre, amellyel az 

Önkormányzat a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. részére bérlőkijelölési jogot kívánt 

alapítani a Nagy Szeder István utca 1. szám alatti ingatlanrész megszerzése érdekében. A 

bérlőkijelölés tárgyául a 6400 Kiskunhalas, Bocskai utca 7. 4. em. 15. sz. alatti 2 és fél 
szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 62 m2 alapterületű lakás szolgált volna, amelyet a 

Halasi Városgazda Zrt. javaslata alapján ajánlott fel az Önkormányzat a Kft. részére. A Kft. 

ezen lakást elfogadta, azonban 2020. februárjában azzal a megkereséssel élt az Önkormányzat 
felé, hogy tekintettel arra, hogy ez a lakás földrajzi elhelyezkedés miatt messzebb helyezkedik 

el a Kft telephelyétől, a lakásban lakó dolgozójuk számára alkalmasabb lenne, egy a Kft-hez 

közelebbi elhelyezkedésű ingatlan. A Városgazda Zrt. a Kft. részére felajánlott egy másik 
lakást az Esze Tamás lakótelepen, amely helyrajzilag közelebb található a Kft-hez, és így 
jobban megfelel a lakásban jövőben lakó munkavállaló életviszonylatainak.  
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A Kft. a felajánlott lakást elfogadta, amelyre tekintettel a Felek a 2019. november 30. napján 
Bérlőkijelölési jogot alapító megállapodást közös megegyezéssel megszűntették 2020. február 
28. napján. 
Az újabb Bérlőkijelölési jogot alapító megállapodást a felek 2020. március 09. napján 
aláírták, majd a csereszerződés előkészítése során, - miután azt a Kiskunsági Víziközmű-

Szolgáltató Kft. 2020. május hónapjában megtartott taggyűlés is elfogadta - a Kiskunsági 
Víziközmű-Szolgáltató Kft. jelezte az Önkormányzat felé, hogy részéről ezen ügylet ebben a 

formában mégsem fogadható el, mert az értékarányok nem megfelelők számára. 
A fentiekre tekintettel Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2020. március 09. napján kelt 

Bérlőkijelölési jogot alapító megállapodást a felek felbontják az alábbiak szerint. 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2020. március 09. napján létrejött 
Bérlőkijelölési jogot alapító megállapodást közös megegyezéssel, egyező 
akaratelhatározással annak megkötésére visszaható hatállyal felbontják.  

2. A Felek rögzítik, hogy a Jogosult nem lépett az ingatlan birtokába.  

3. Felek kijelentik, hogy egymással szemben további követelésük nincsen, egymással 
teljeskörűen elszámoltak. 

 

Jelen szerződés megszűntetést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  

 

Kiskunhalas, 2020. május hó  …. nap Kiskunhalas, 2020. május hó 21. nap 

 

 

 

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

Mátyus Zoltán Fülöp Róbert 
ügyvezető polgármester 

Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 

Jogi ellenjegyzés: 

……………………………………….. 
Kollárné dr. Lengyel Linda 

jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

………………………………………… 

Csendes Ildikó  

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
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2. sz. melléklet 

Iktatószám: S/584-4/2020 

BÉRLŐKIJELÖLÉSI JOGOT ALAPÍTÓ MEGÁLLAPODÁS 

amely köttetett egyrészről  
Név:     Kiskunhalas Város Önkormányzata,  

Székhely:     6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
Törzskönyvi azonosító:   724902  

Adószáma:     15724904-2-03 

Statisztikai számjel:   15724904-8411-321-03 

Képviselő:     Fülöp Róbert polgármester, mint Önkormányzat 
(továbbiakban: Önkormányzat) között 
másrészről 
Név:     Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. 
Székhely:    6400 Kiskőrös, Kőrösi út 5. 
Cégjegyzékszám:   03-09-126654 

Adószám:    24688886-2-03 

Statisztikai számjel:    24688886-3600-113-03 

Képviseli:    Mátyus Zoltán, ügyvezető, (önálló aláírási 
jogosultsággal), mint Jogosult (a továbbiakban: Jogosult),  

Önkormányzat és Jogosult a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alulírott helyen 

és időben az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 

A Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. szám I. emelet 18. ajtó alatti önkormányzati bérlakás 

Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában van, azonban évek óta a Kiskunsági 
Víziközmű-Szolgáltató Kft. részére van kiutalva önkormányzati bérlakásként.  
Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. adásvételi 
szerződést kíván kötni a Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. szám I. emelet 18. ajtó alatti ingatlan 

vonatkozásában, továbbá a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. kérésére a felek a 6400 

Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8.I.17 szám 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8.I.17 szám 

alatti lakásra Bérlőkijelölési jogot kívánnak alapítani a Jogosult javára. 

A bérlőkijelölési jog, mint vagyoni értékű jog átadására a Felek jelen szerződést kötik.  

II. A bérlőkijelölési jog tárgyára vonatkozó rendelkezések 

1. Felek jelen Megállapodást 1 darab lakásra, a 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8.I.17 

szám, 1815/52/A/15 hrsz alatti, 1+2 fél szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 44 

m2 alapterületű lakásra (a továbbiakban: lakás) kötik meg, vagyis az Önkormányzat 
jelen Megállapodással ezen lakás bérlőkijelölési jogát adja át a Jogosult részére. A 
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lakás külső forgalmi értékbecslés alapján megállapított értéke 10.000.000 Ft (Áfa 
mentes). 

III. Bérlőkijelölési jogra vonatkozó rendelkezések  
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat visszterhesen bérlőkijelölési jogot 

alapít a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (3) 

bekezdése alapján. 
2. A Szerződő Felek a jogengedés ellenértékét nettó 5.000.000 Ft + 1.350.000 Ft Áfa 

összegben állapítják meg.  

Fentiekre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzatot jelen 

pont alapján megillető ellenértéket a Jogosult jelen Megállapodás hatályba lépését 
követően Önkormányzat által kiállított számla alapján az abban feltüntetett 
határidőben köteles megfizetni az Önkormányzat bankszámlaszámára.  

3. Jogosult bérlőkijelölési joga jelen szerződés hatályba lépésének napjától 
határozatlan ideig, de legkésőbb a lakás Önkormányzat általi elidegenítéséig szól. 

4. Jogosult a bérlőkijelölési jogával a Megállapodás hatálya alatt több alkalommal élhet, 

azzal, hogy legfeljebb a Jogosult bérlőkijelölési joga fennállásáig köthető bérleti 
szerződés.  

5. A Jogosult a bérlő kijelöléséről írásban köteles értesíteni az Önkormányzatot, illetve a 

Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt-t (a továbbiakban: 
Halasi Városgazda Zrt.).  

6. A Felek rögzítik, hogy a Jogosult a lakás üresen állása költségeinek megtérítésére nem 

köteles, vagyis kizárólag azon időszakokban köteles a közüzemi díjak megfizetésére, 
amikor a bérlakás a Jogosult bérlője által lakott, azzal, hogy a közüzemi díjfizetési 
kötelezettség a lakásbérleti szerződés hatályba lépése, illetve a tényleges birtokba 

lépés napjától fizetendő. Amennyiben ez a két időpont eltér egymástól a birtokba lépés 
napja irányadó. 

IV. A bérlőkijelölés alapján kijelölt bérlővel kötendő bérleti szerződés feltételei 
1. A bérlőkijelölési jog alapján lakás bérbeadása a bérlőnek a Jogosulttal fennálló 

foglalkoztatási jogviszonya időtartamára történhet. 
2. Az Önkormányzat tájékoztatja a jogosultat, hogy képviseletében a Halasi Városgazda 

Zrt. köt lakásbérleti szerződést a kijelölt bérlővel, a kijelölés tartalmának megfelelően, 
a hatályos jogszabályok, és a jelen megállapodásban rögzítettek szerint. 

3. Az 1. pontban meghatározott lakás bérleti díjának mértékét az Önkormányzat az Lr. 
alapján határozza meg. Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogot, hogy az Lr. 
vonatkozó rendelkezésének módosítása esetén a bérleti díjat a módosításban 
foglaltaknak megfelelően megváltoztatja, melyről a Jogosultat haladéktalanul értesíti. 

4. A Jogosult készfizető kezességet vállal az általa bérlőnek javasolt személyek 
különösen bérleti díj, közüzemi díjtartozása megfizetésére. A Jogosult fizetési 
kötelezettségének a Halasi Városgazda Zrt. felhívására, az abban foglalt határidőben 
köteles eleget tenni. 

5. Amennyiben a bérleti szerződés bármely okból megszűnik, a bérlőnek az általa bérelt 
önkormányzati tulajdonú lakást ki kell ürítenie és rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban, a birtokbaadáskor felvett leltár szerint az Önkormányzat 
birtokába vissza kell szolgáltatnia. A volt bérlő és a vele együtt lakó családtagjai az 
Önkormányzattal szemben semmiféle elhelyezési igényt nem támaszthatnak, pénzbeli 
térítésre nem jogosultak.  
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6. Jogosult tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a lakás Jogosult általi 
elcseréléséhez, albérletbe adásához, elidegenítéséhez nem járul hozzá, továbbá a 
bérleti jogviszony folytatása érdekében tartási szerződés nem köthető.  

7. Az Önkormányzat a bérleti szerződést jogosult felmondani a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) és az önkormányzati rendelet felmondásra 

vonatkozó szabályai szerint. A felmondást megelőző felszólításról az Önkormányzat a 
Jogosultat tájékoztatja. 

8. A lakásbérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Jogosult által 
kijelölt bérlő kötelezettsége a lakásnak az Ltv. szerint beköltözhető, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban történő visszaadása az Önkormányzat részére.  
9. Amennyiben a Jogosult szerv által kijelölt bérlő a lakást nem az előzőekben 

megállapított feltételekkel adja le az Önkormányzatnak, az Önkormányzat a 
helyreállítást elvégzi, melynek igazolt költségeit a bérlő köteles megtéríteni. A lakás 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról az Önkormányzat értesíti Jogosultat. 

10. A közüzemi díja megfizetéséről a bérlő köteles gondoskodni, a bérlő által esetleges 

felhalmozott tartozásért a Jogosult tartozik helytállni. 

V. Egyéb rendelkezések 

1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a II. fejezet 1. pontban megjelölt 
lakás közüzemi tartozással nem terhelt; per-, teher- és igénymentes, és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban van. 

2. A Jogosult tudomásul veszi, hogy a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, azt 

megtekintett állapotban veszi át és vállalja a lakáshoz kapcsolódó karantartási munkák 
elvégzését, mellyel kapcsolatban semmilyen visszatérítésre nem tarthat igényt. 

3. Az esetlegesen a Jogosult által elvégzendő felújítási munkálatok során a munkálatok 
megkezdéséhez az Önkormányzat hozzájárulását kell kérni, illetve az elvégzett 
munkálatok átvételéhez esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket a Jogosult 

köteles beszerezni. 
4. A Jogosult a lakásban átalakításokat kizárólag akkor végezhet, amennyiben az ahhoz 

szükséges hozzájárulást az Önkormányzat megadja. A jelen megállapodás hatályát 
veszti, amennyiben az Önkormányzat tudomására jut, hogy a Jogosult engedély 
nélküli átalakításokat végzett a lakásban. 

5. Amennyiben az Önkormányzat a lakást értékesíteni kívánja, vagy jelen Megállapodás 
bármely okból történő megszűnése esetén, a Jogosult a bérlőkijelölési jogáról írásban 

adott nyilatkozatával lemond, az elidegenítéshez hozzájárul. A Felek rögzítik, hogy az 

elidegenítéshez való hozzájárulás és a Jogosult által kiállított számla alapján a lakás 
jelenlegi vételárának 50%-a, vagyis 5.000.000 Ft +Áfa a Jogosultat illeti meg, melyet - 

a lakás vételárának vevő általi kifizetésétől számított 60 napon belül – az 

Önkormányzat átutal a Jogosult bankszámlájára. A lakás mindenkori bérlőjét 

elővásárlási jog illeti meg a lakásra. 
 

6. A bérlakás elidegenítésére a Ltv. és Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-

testületének mindenkor hatályos az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati 
rendelet szabályai az irányadóak. 

7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást közös megegyezéssel 

lehet megszüntetni. A szerződést megszüntethető rendkívüli felmondással, vagy a  
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lakás Önkormányzat általi elidegenítéssel. 

8. Jelen Megállapodás a Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunsági Viziközmű-

Szolgáltató Kft. között, a 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. szám I. emelet 18. ajtó 

alatti ingatlan vonatkozásában létrejövő adás-vételi szerződés hatályba lépésével 
egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szól. 

VI. Záró rendelkezések 

1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

(Ltv.), a Lakásrendelet és a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók. 
2. A Felek kizárólag a jelen megállapodás tárgyával összefüggésben kezelik az egymás 

számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A Felek szavatolnak az érintettek 

személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségéért. A Fele az adatkezelést az 
adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen: 
- az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), 

valamint 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvényeknek (továbbiakban: Infotv.), továbbá 

az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzik. 

3. Amennyiben a Felek a vitás kérdéseket tárgyalás és konzultáció útján rendezni nem 

tudják, úgy értékhatártól függően a Kecskeméti Járásbíróság, valamint a Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

4. A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 eredeti, 

egymással megegyező példányban aláírták. 

 

Kiskunhalas, 2020. május hó  …. nap Kiskunhalas, 2020. május hó 21. nap 

 

 

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

Mátyus Zoltán Fülöp Róbert 
ügyvezető polgármester 

Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Jogi ellenjegyzés: 

……………………………………….. 
Kollárné dr. Lengyel Linda 

jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés:  
………………………………………… 

Csendes Ildikó  

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 



Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
átszervezése 

29/2020. (V.25.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata fenntartásában működő Kiskunhalasi Napsugár Óvodák telephelyeit 
átszervezi úgy, hogy a Magyar Utcai Óvodát telephely (6400 Kiskunhalas, Magyar u. 
18.) megszünteti és helyette a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Kertvárosi Óvodát 
székhelyként (6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca 1/A.) létrehozza.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a mellékletben foglalt forgatókönyvben 
részletezett feladatok ellátásáról, végrehajttatásáról, a szükséges jognyilatkozatok 
megtételéről, aláírásáról és az esetleges módosítások aláírásáról saját hatáskörben 
gondoskodom. 

INDOKOLÁS 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) 6. pontja értelmében, a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok 

körében gondoskodni az óvodai ellátásról.  
Kiskunhalas Város Önkormányzata jelenleg 3 köznevelési intézmény (Kiskunhalasi Napsugár 
Óvodák, Kiskunhalasi Bóbita Óvodák, Százszorszép Óvodák) fenntartója. Telephellyel mind a 
három intézmény rendelkezik az alábbiak szerint:  

1) Kiskunhalasi Napsugár Óvodák: 
a) Ady Endre Utcai székhely (6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.) 

b) Átlós Utcai Óvoda telephely (6400 Kiskunhalas, Átlós út 1.) 
c) Magyar Utcai Óvoda telephely (6400 Kiskunhalas, Magyar u. 18.) 

d) Szilády Áron Utcai Óvoda telephely (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.) 
2) Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde: 

a) Kuruc Vitézek Téri Óvoda és Bölcsőde székhely (6400 Kiskunhalas, Kuruc 

vitézek tere 17.) 
b) Bajza Utcai Óvoda telephely (6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.) 

3) Százszorszép Óvodák: 
a) Vasút Utcai Óvoda székhely  (6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.) 
b) Felsővárosi Óvoda telephely (6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3.) 
c) 2.Telephely (Vackor Óvoda) (6414 Pirtó, Rákóczi u. 2.) 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. számú 
melléklete az óvodai csoportlétszámot minimum 13 főben határozza meg. A gyermekek 
elhelyezésekor kiemelt figyelmet szükséges fordítania szülői igényekre, kérésekre.  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a 
továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 



családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú 
felhívására pályázatot nyújtott be. Projekt fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca 
1/a., 2884/3 helyrajzi szám. 
A támogatási kérelem egy új óvoda építésére irányult, tervezett bővítés a 6400 Kiskunhalas, 
Gárdonyi Géza u. 1/A (hrsz. 2884/3) alatt valósul meg, úgy, hogy a Magyar Utcai Óvoda kettő 
csoportja és a Szilády Áron Utcai Óvoda egy csoportja kerül át az új épületbe. A Magyar Utcai 
Óvoda megszűnne (áthelyezésre kerülne), az újonnan épülő óvoda 60 gyermeket látna el 3 X 
20 fős csoportban. Az eddigi Kiskunhalasi Napsugár Óvodák székhelye 6400. Kiskunhalas Ady 
Endre utca 4.sz alól az új óvoda épületébe, ami: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 6400. 
Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 1/A. Így a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai 
Óvoda telephelyre módosul 6400. Kiskunhalas Ady Endre utca 4.sz. 

Az új óvoda létrehozása pályázat keretében történik, amely infrastrukturális fejlesztést és 
eszközbeszerzést tartalmaz. A projekt keretében minden releváns horizontális tevékenység 
megvalósítása tervezett, beleértve: az energiahatékonysági intézkedéseket, az 
akadálymentesítést, a szórt azbeszt mentesítést. A fejlesztés által javul az óvodai infrastruktúra, 
és az oktatásnak új helyt adó létesítmény épül, mely hozzájárul a gyermekek tanulási és a 
pedagógusok tanítási körülményeinek javításához, az iskolázottság településen belüli 
arányának növekedéséhez. Továbbá ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok az 
iskolai végzettség megszerzésével jobb életfeltételeket tudjanak biztosítani. A hátrányos 
helyzetű tanulókkal való foglalkozásnak és a közösségi nevelésnek egyik fontos színtere az 
intézmény. A beruházás megvalósítása nemcsak a tanulók, hanem a munkába visszatérő nők 
helyzetének javulását eredményezi. A projektben tervezett akadálymentesítés által megvalósul 
a fogyatékossággal élők közszolgáltatásokhoz és közösségi élethez való egyenlő esélyű 
hozzáférése. A gyermekek, valamint a fogyatékossággal élő gyermekek közoktatási igényeinek 
maximális kielégítése folyamatos feladatot jelent az önkormányzat számára. Ennek egyik eleme 
az óvodai szolgáltatás javítása, melynek része az intézményi infrastruktúra fejlesztése, mely 
alátámasztja a tervezett beruházás megvalósítását. 

Az Nkt. 4. § 11. pontja szerint intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az 
alapitó okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak 
bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan 
vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.  
Az Nkt. az oktatási-nevelési intézmény átszervezésével kapcsolatban a következő előírásokat 
tartalmazza: 

A fenntartó  
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,  
b) átszervezésével,  
c) feladatának megváltoztatásával,  
d) nevének megállapításával,  
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az alábbiak véleményét:  
A döntés előtt ki kell kérni:  
a) az intézmény alkalmazotti közössége,  
b) az óvodaszék, az iskolaszék,  
c) a szülői szervezet,  
d) az iskolai diákönkormányzat,  
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik 

egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett 
országos nemzetiségi önkormányzat,  
f)  



g)  

h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 

véleményét.  
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése előírja, hogy a fenntartó nevelési évben – július-augusztus hónapok 
kivételével – óvodát nem szervezhet át, fenntartói jogát nem adhatja át. A fenntartó nevelési-
oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, nevelési-oktatási intézmény átalakításával - 
amely történhet szétválasztással – kapcsolatos döntését legkésőbb az intézkedés tervezett 
végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig hozhatja meg.  
 

Az átszervezés tervezett eljárási lépései: 
1. szándéknyilatkozat -elvi döntés 

2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása 

3. döntés 

4. költségvetési rendelet módosítása 

5. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása 

 

Az Mötv. 42. § 7. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az 
intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése. Az Mötv. 50. § -a alapján a 42. § 7. pontjában 
foglalt ügyek eldöntéséhez minősített többségszükséges. 
 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Óvodájában jelenleg 7,5 fő dolgozik (4 
óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 2,5 dajka). A Szilády Áron Utcai Óvodából (2 
óvodapedagógus, 1 dajka, 1 fejlesztőpedagógus), az Ady Endre Utcai Óvodából (1 
intézményvezető, 1 óvodatitkár) kerül áthelyezésre. Az intézményvezető tájékoztatása alapján 
a 2020/21. nevelési évtől 13 fő (6 óvodapedagógus,1 pedagógiai asszisztens, 3 dajka, 1 
intézményvezető, 1 óvodatitkár, 1 fejlesztőpedagógus) álláshelye az újonnan létrehozandó 
óvodában biztosított. Az óvodavezető egy fő fűtő-karbantartói státuszt kér az új óvodában. Az 
átszervezés elsőrendű szempontja az óvodai nevelés szakmai hatékonyságának megőrzése, 
fokozása, a humánerőforrások összekapcsolása és a működés gazdálkodási-ügyviteli oldalának 
koncentrált megszervezése. 
 

A fent leírtakra tekintettel az alábbi átszervezés javasolt: 
A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Óvoda telephelyének megszüntetése (6400 

Kiskunhalas, Magyar u. 18.), és egy új Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Kertvárosi Óvoda 
székhely (6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca 1/A) létrehozása. 
 

A veszélyhelyzet ideje alatt a köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének 
benyújtási határidejéről szóló 221/2020. (V. 22.) Korm. rendelete 1. §-a szerint: 

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel a működési engedély iránti 
kérelem  
a) új iskola indítása esetén, valamint 
b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése szerinti esetben– 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 39. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2020-ban június 30-áig nyújtható be a 
kormányhivatalhoz. 

(2) Ha jogszabály az iskola pedagógiai programjának részeként a szakképzésről szóló törvény 
szerinti programkövetelménynek való megfelelés biztosítását írja elő, a programkövetelményre 
vonatkozó javaslatot a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (1) bekezdésétől 



eltérően e rendelet hatálybalépését követő naptól lehet benyújtani a szakképzésért felelős 
miniszternek. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő harminc 
nap 

 

A fentiek értelmében szükséges az új óvoda létrehozásával kapcsolatos megindító döntés 
meghozatala. 

 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 

Kiskunhalas, 2020. május 25. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k.  

polgármester 
 

  



1. sz. melléklet 
 

          

   
Az átszervezés eljárási lépései 

(TERVEZET) 
        

FELADAT Határidő  Felelősök Megjegyzés  Jogszabályi háttér   

             

1. szándék nyilatkozat – elvi döntés         

    

Az elvi döntést 
megelőzi egy 
alapos felmérés 
(lakóhely, 
statisztika, 
gyermekek 
elhelyezése…) 
A 
rendelkezésre 
álló adatok 
2019. október 
1-i 
létszámadatokk
al való 
kiegészítése. 

Az intézményátszervezés 
eljárásrendjét az Nkt. 83- 
84.§-ai szabályozzák. 

    

Képviselő-testületi 
döntés 

(szándéknyilatkozat 
elvi döntés) 

2020. 

május 

 KÖH 

          

          

          

            

            

            

2. egyeztetések lebonyolítása, vélemények beszerzése (Nkt. 83. § (4) 
bekezdés)         

Óvodavezetői 
munkaközösség 
összehívása - 
tájékoztatás a 
Képviselő-testület 
elvi döntéséről 

2020. 
május 

  Az 
óvodavezetők 
tájékoztatása a 
gyermekek 
óvodai 
elhelyezése 
érdekében 
szükséges, 
esetleges szülői 
igények 
felmerülése 
esetén 

        

          

 Intézményvezető         

          

 
KÖH 

        

         

          

           

A Napsugár Óvodák 
Magyar Utcai 
Tagóvoda 
alkalmazottainak 
tájékoztatása az 
intézmény 

2020. 
május 

 Intézményvezető 

KÖH 

vélemény 
kialakításához 

15 napos 

határidő 

Nkt. 83.§ (3) 
bekezdése:   

 
„A 
fenntartó 

     



alkalmazotti 
közösségének 
véleményének 
kikérése  

(Nkt. 83. § (4) 
bekezdés a. pont) 

 
biztosítása 

(Nkt. 83. § (5) 
bekezdés) 

a) 
a köznevelési 
intézmény 

 megszüntetésével,    

 b) átszervezésével,    

 c) feladatának 

 megváltoztatásával    

 
d) nevének 
megállapításával, 

 összefüggő döntése vagy 

véleményének  

 kialakítása 

 
 

előtt 
beszerzi az 
Nkt. 83.§ 
(4) 
bekezdésbe
n foglaltak 

véleményét.
” 

 

    

 

 
 

Magyar Utcai 
Tagóvoda Óvoda 
szülői tájékoztatója 
szülői szervezet 
véleményének 
kikérése 

(Nkt. 83. § (4) 
bekezdés c. pont) 

2020. 

május 

  

A vélemény 
kialakításához 

15 napos 

határidő 

biztosítása 

(Nkt. 83. § (5) 
bekezdés) 

   

  
 

 
 

 

    

  
 

     

 
 

     

 Nkt. 83.§ (4) 
bekezdése: 

  

    

 

Intézményvezető 
A 

fenntart

ó 

 
83. § (3) 

 

   

 bekezdésbe
n 

foglalt döntése 
 

   

  előtt ki kell kérni:    



     

  
a)  az intézmény 
alkalmazotti  

  közössége,      

  b) az óvodaszék, az  

Az óvodaszék 

véleményének 
kikérése 

(Nkt. 83. § (4) 

bekezdés b. pont) 

2020. 

május 

 

Intézményvezető 

Amennyiben 
nem 

működik 
óvodaszék, 

nyilatkozat 

szükséges, 

hogy ilyen nem 

működik 

ezért nincs 
vélemény. 

iskolaszék,      

 
c) a szülői 
szervezet, 

   

 
Nkt. 83.§ (5) 
bekezdése:   

 

Az Nkt.83.§(3)–(4) 

bekezdésben 

meghatározott vélemény 

kialakításához minden 
olyan információt 
hozzáférhetővé kell tenni a 

véleményezési joggal 
rendelkezők részére, amely 
a fenntartói 
meghozatalához 

rendelkezésére áll. A 
vélemény kialakításához – 

az információk 

hozzáférhetővé tételének 
napjától számítva – 

legalább tizenöt napot kell 
biztosítani az érdekeltek 
részére. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

h

o

z
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é



  

  

  

  

Munkaügyi kérdések 2020.    

megvitatása május 
Intézményvezetők 

  

    

Kertvárosi 

2020. 

május 
Intézményvezetők 

Szóban és írásban 

értesíteni az 

alkalmazottakat 

 

Óvodában nevelési  

értekezlet – a további  

foglalkoztatás  

lehetőségeiről  

A telephelyen működő 2020. Intézményvezető   

óvoda eszközeinek május    

felmérése     

3. Döntés az átszervezésről, megszüntetésről (Nkt. 84. § (7) bekezdés) 

Képviselő-testület döntése 
az átszervezésről, új 
Óvodai telephely, mint 
székhelytelephely 
létrehozásáról és a 
telephely megszüntetésről 

2020. 

június, 

legkésőbb 
június 

utolsó 

munkanapja 

KÖH 
előterjesztés 

készítése 

Az intézményátszervezés 
eljárásrendjét az Nkt. 83-84.§-ai 
az alábbiak szerint szabályozzák: 
Nkt. 83.§ (2) a) pontja: 

„A fenntartó e törvényben foglalt 

keretek között – a tankerületi 
központ, valamint az állami 
felsőoktatási intézmény által 
fenntartott köznevelési intézmény 
kivételével–dönt a köznevelési 
intézmény létesítéséről, nevének 
megállapításáról, gazdálkodási 
jogköréről, átszervezéséről, 
megszüntetéséről, alapfeladatának 
módosításáról, fenntartói jogának 
átadásáról,” 

Nkt. 84.§ (3)-(5) bekezdése: 

„A fenntartó tanítási évben, 
továbbá – a július-augusztus 



hónapok kivételével – nevelési 
évben 

a) iskolát nem indíthat, 
továbbá iskolát, kollégiumot, 
óvodát nem szervezhet át, nem 
szüntethet meg, fenntartói jogát 
nem adhatja át, 

b) iskolai osztályt, kollégiumi 
csoportot, óvodai csoportot 
nem szervezhet át, és nem 
szüntethet meg, 

c) az iskola, kollégium, óvoda 
feladatait nem változtathatja 
meg. 

Nkt. 84.§ (7) bekezdése szerint: 

A fenntartó, a tankerületi 
központ, valamint az állami 
felsőoktatási intézmény által 
fenntartott intézmény esetében az 
oktatásért felelős miniszter 
legkésőbb az intézkedés tervezett 
végrehajtása éve májusának 
utolsó munkanapjáig hozhat 
döntést *  

a) a nevelési-oktatási intézmény 
fenntartói jogának átadásával, 

b) a nevelési-oktatási intézmény 
átalakításával, amely történhet: 

ba) egyesítéssel, amely lehet 
beolvadás vagy összeolvadás, 

bb) szétválasztással, amely lehet 

különválás vagy kiválás, 

c) a nevelési-oktatási intézmény 
megszüntetésével, 

d) *  a nevelési-oktatási 
intézmény átszervezésével 

 kapcsolatban. 

A Kormány 221/2020. (V. 22.) 
Korm. rendelete a veszélyhelyzet 
ideje alatt a köznevelési intézmény 
működési engedély iránti 



kérelmének benyújtási 
határidejéről 1. § 

KÖLTÖZTETÉS 

2020. 

június-

augusztus 

között 

 Intézményvezető       

4. költségvetési rendelet módosítása  

A képviselő- 

testületnek 
módosítani 

kell a költségvetési 

rendeletét, mert a 

döntés érinti az 

intézményi 
költségvetést és 
létszámkeretet. 

Egyeztetés
t követően 

 

Pénzügyi s 
Gazdálkodási 
Osztály 

      

       

       

       

       

       

5. Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, módosítása  

Képviselői-testületi 
döntést 

követően 

intézményi 
dokumentumok, 

alapító okirat, 
szabályzatok 

2020. 

május, 
június, 
július 

 

Intézményvezető, 
KÖH 

      

       

       



módosítása, 
jóváhagyása. 

Nyilvántartások 
átvezetése (pl.: KIR) 

Pedagógiai program 
módosítása 

Működési engedély 
megkérése 

 
 



Tárgy: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 

30/2020. (V.25.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya 
által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról készített átfogó értékelést a 
melléklet szerinti tartalommal. 
 

INDOKOLÁS 

 
A gyermekek védelmének alapjait Magyarország Alaptörvényének rendelkezései, valamint a 
Magyarország által aláírt és törvényben kihirdetett Gyermekek Jogairól szóló New York-i Egyezmény 
teremtik meg. Az Alaptörvényben meghatározott keretszabályokat a gyermekek védelméről, és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a végrehajtásáról 
szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban Gyer.) konkretizálja.  
 

A Gyvt. a gyermekek védelmének és a gyermeki jogok biztosításának érdekében a települési 
önkormányzat számára kötelező alapfeladattá teszi a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének 
kiépítését és a jogszabályok szerinti működtetését. 
A gyermekvédelemmel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek, intézmények az ellátórendszer 
zökkenőmentes működtetése érdekében meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel nyújtanak 
segítséget a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői 
kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a fiatal felnőttek társadalmi 
beilleszkedéséről.  
 

A Gyvt. 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat – külön Kormányrendeletben 
meghatározott tartalommal - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év 
május 31. napjáig átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testületnek kell megtárgyalnia és 
elfogadnia. Az értékelést meg kell küldeni az illetékes gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés 
kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az 
állam fenntartói feladatinak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon 
belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéseiről 
tájékoztatja. 
A gyermekvédelmi beszámoló kötelező tartalmi elemeit a Gyer.  10. számú melléklet tartalmazza, 
melynek figyelembevételével készült el a 2019. évi beszámoló és értékelés. 
 

A fentiekben megfogalmazott cél a gyermekvédelemben működők hatékony részvételével, a 
jelzőrendszer szorosabb működésével, teljes körű információáramlással és egymás tevékenységére 
épülő gyermekvédelmi munkával érhető csak el. 
Az éves gyermekvédelmi beszámoló – lásd melléklet - a gyermekvédelemmel hivatásszerűen 
foglalkozó intézmények, szakemberek, és társadalmi szervezetek e cél érdekében szervezett elmúlt évi 
munkáját támasztja alá nem kizárólag statisztikai számadatokkal, hanem gyakran hosszú időt igénybe 
vevő, áldozatos megoldásokkal. 
 

A fentiek értelmében szükséges Kiskunhalas Város Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló döntés meghozatala. 
 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
   

Kiskunhalas, 2020. május 25. 

             Fülöp Róbert s.k. 

 

 



Melléklet 
 

Beszámoló 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

A települési önkormányzat a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 96.§ (6) bekezdése alapján külön rendeletben 
(149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében, továbbiakban Gyer.) 
szabályozott tartalommal a gyermekjóléti, és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 
év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testületének kell megtárgyalnia és 
elfogadnia. 

 

A Gyvt 94.§ (2) bekezdése - a Szociális Törvény által kiépített ellátórendszerhez hasonlóan - a 

települési önkormányzat számára kötelező feladataként előírja a gyermekvédelem helyi 
alapellátó rendszerének kiépítését és működtetését, valamint az önkormányzat illetékességi 
területén élő gyermekek ellátásának, vagy személyes gondoskodást nyújtó ellátás hiányában 
máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutásnak a megszervezését.   
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a fenti jogszabályok értelmében köteles biztosítani a 
gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, családban történő nevelkedésének 
elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetése céljából - a településen arra rászoruló minden gyermek számára - a 

gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, köteles megszervezni a 
gyermekek és családok átmeneti gondozását.  
 

Az Önkormányzat a városban működő bölcsőde fenntartásával, a fenntartói szerepben 

megjelenő Halasi Többcélú Kistérségi Társulás pedig az általa létrehozott Szociális Szolgáltató 
Központon keresztül, 2008. évtől gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatásról és családok 
átmeneti gondozásáról az általuk kiépített és működtetett személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti intézményrendszer útján. A „jelzőrendszer” segítségével figyelemmel kíséri az 
ellátórendszerbe bekerült gyermekek, valamint a településen élő családok mindennapi 
helyzetét, szükség esetén jelzéssel fordul a segítő szervek felé, súlyosabb veszélyeztetettség 
észlelése esetén gyermekvédelmi hatósági intézkedést kezdeményez. 
 

A Gyermekvédelmi Törvény szerint a gyermekek védelmének helyi ellátórendszerét képezik 
az önkormányzat által megállapított pénzbeli és természetben nyújtható ellátások, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások (ezek a gyermekjóléti alap- és nappali 
ellátások, melyekről az önkormányzat és a kistérség együttesen gondoskodik), valamint a 
gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére, és a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetésére szolgáló, gyermekek védelmét biztosító különböző hatósági intézkedések.  
 

2019-ben a gyermekek védelmének helyi ellátórendszerét képező ellátások:  
 

I. Pénzbeli és természetbeni ellátások: Hatáskör gyakorlója: 
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 

Kiskunhalas Város Jegyzője 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiskunhalas Város Jegyzője 

Gyermektartásdíj megelőlegezése Járási Gyámhivatal 
Otthonteremtési támogatás Járási Gyámhivatal 
II. Gyermekjóléti alapellátások: Ellátás fenntartója 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 

Családok átmeneti gondozása 

(Családok átmeneti otthona I. és II.) 

Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 



 

III. Hatósági intézkedések: Hatáskör gyakorlója: 
Védelembe vétel 
 

Járási Gyámhivatal 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 
Járási Gyámhivatal  
 

Családi pótlék természetbeni formában 
történő nyújtása (védelembe vétel 
elrendelésével egyidejűleg) 

Járási Gyámhivatal  

Iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetése (védelembe vétel 
elrendelésével egyidejűleg) 

Járási Gyámhivatal  

➢Családba fogadás Járási Gyámhivatal  
➢Nevelésbe vétel Járási Gyámhivatal  
➢Utógondozás elrendelése Járási Gyámhivatal  
➢Utógondozói ellátás elrendelése Járási Gyámhivatal  
➢Gondnoksági ügyek Járási Gyámhivatal 

 

 

A gyermekvédelmi rendszerhez szorosan kapcsolódó feladatot lát el különösen a Kiskunhalasi 
Védőnői Szolgálat, a városban működő tizenegy háziorvos és hat házi gyermekorvos, az alap- 

és középfokú oktatási intézményekben dolgozó Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelősök, a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat keretén belül működő segítő hálózat, Pártfogó Felügyelő 
Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó, Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, Városi Ügyészség, 
Kiskunhalasi Városi Bíróság továbbá az egyéb civil- és társadalmi szervezetek. 
 

E szerveknél dolgozó szakemberek egyben a – Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
által koordinált és működtetett - jelzőrendszer tagjai is, akik indokolt esetben kötelesek 
jelzéssel élni, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek elhanyagolása, bántalmazása, 
vagy egyéb súlyos veszélyeztető tényező fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett 
súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel bármely állampolgár, illetve a 
gyermekek érdekeit képviselő bármely szervezet élhet.  
A jelzést követően a Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat feladata annak feltárása, 
hogy a veszélyeztetettség valóban fennáll-e és a megszüntetéséhez milyen (hatósági, vagy 
egyéb, pl. szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezése) eszközök alkalmazása válik 
szükségessé, illetve a szülő/törvényes képviselő együttműködés vállalásával vagy az 
alapellátások önkéntes igénybevételével képes-e a gyermek veszélyeztetettségének 
csökkentésére.     
A Gyermekvédelmi Törvény előírása szerint a fenti személyek, szolgáltatók, intézmények, és 
hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség 
megelőzése, és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kötelesek 
egymással együttműködni, egymást kölcsönösen tájékoztatni, segíteni.  
 

 

Kiskunhalas Város állandó népessége 2019-ben 28.106 fő, amely - a 18. év alatti korosztályt 
kiemelve - az alábbiak szerint oszlik meg: 
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A fentiek alapján megállapítható, hogy a 18. év alatti lakosok száma az összlakosság 17.68 %-

a. A város 18. év alatti lakosságából szociális rászorultság alapján járó ellátások közül a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez tartozó pénzbeli támogatással, illetve gyógyszerutalványra való jogosultság 
megállapításával összesen 783 kiskorú érintett. Kiskunhalason a 18. év alatti gyermekek 16 %-

a, küzd az alacsony jövedelem miatt kialakult nehéz szociális körülményekkel, megélhetési 
problémákkal. A város gyermekkorú lakosságából 246 fő a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú, ebből 91 fő van védelemben, akik a szülőnek 
és/vagy gyermeknek felróható magatartási ok mellett főként anyagi okok miatt is 
veszélyeztetettek.  
Kiskunhalason a munkanélküliség aránya az előző évhez viszonyítva csökkent. 2019-ben 

nyilvántartott álláskereső 783 fő. Az elmúlt évben a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban és a regisztrált munkát keresők közül – statisztikailag – 233 fő dolgozott 
közfoglalkoztatás keretében.     
 

A gyermekek védelmét szolgáló, jegyzői hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni 
ellátások elsősorban: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /szociális rászorultságtól 
(családban az egy főre jutó jövedelemtől) függő/, valamint - a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult, nyugellátásban, vagy egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesülő, Járási Gyámhivatal 
gyámrendelő határozata alapján a kiskorúról gondoskodni köteles gyám/törvényes képviselő 
számára/. Megállapításáról, folyósításának szabályairól a Gyermekvédelmi Törvény 19-

20/B.§-ai rendelkeznek. 2019-ben 1 család /1 gyermek/ részére állapítottunk meg támogatást. 
 

A Képviselő-testület (átruházott hatáskörben a Polgármester) a szociálisan rászoruló 
gyermekek számára – az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó egy főre jutó 
jövedelemmel rendelkező családok esetén – a Szociális Törvény és a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 
önkormányzati segélyként természetbeni ellátás formájában gyógyszerutalványt biztosíthat, 
mellyel az önkormányzat a beteg gyermekek gyógyszereinek kiváltását támogatja/ krízis 
helyzetben/ azokban az esetekben, ha a gyógyszer kiváltása a gyermek egészségének 
helyreállításához  feltétlenül szükséges. 2019-ben 9 család részére állapítottunk meg ilyen 
támogatást. 
 

 

Pénzbeli- és természetbeni ellátások megállapítása 2019-ben 

 

Ellátás megnevezése Jogosultak száma: Kifizetett támogatás 
összege: Család Gyermek  

(fő)
Rendszeres 

gyermekvédelmi 
kedvezmény 

394 773fő 

10 618 000 Ft 

/Évi két alkalommal járó 
természetbeni támogatás 
6.000,- és 6.500,- forintban 

meghatározott összeg/ 
Rendszeres 

gyermekvédelmi 
kedvezményhez tartozó 
pénzbeli ellátás 

1 1 fő 46.020,- Ft 

Gyógyszerutalvány 9 9 fő 414.721,- Ft 

Támogatásban részesülő 
gyermekek száma mindösszesen:  783 fő 11.078.741,- Ft 

 

 

 



 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évben jogszabályi kötelezettségből adódóan 
megszervezte a rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetését.  
A szünidei gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatás a HH-s és HHH-s státusszal 
rendelkező iskolai képzésben résztvevő gyermekek részére biztosít a szünidőkben 
munkanapokon, napi egyszeri meleg étkeztetést. A szünidei étkeztetést. 2019-ben 4 (tavaszi, 
nyári, őszi, téli) alkalommal 65 munkanapon összesen:211 gyermek részére – összesen 5.057 
adagot - biztosított Kiskunhalas Város Önkormányzata – a Családsegítő munkatársai 
közreműködésével. 
A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról történő beszámoló elkészítését megelőzte a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásában közreműködő szakemberek 

részvételével 2020. február 26. napján bonyolított - a Család-és Gyermekjóléti Központ és a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által összehívott és vezetett – a 2019. évi Gyermekvédelmi 
munkáról szóló értekezlet. Ezen értekezleten a helyi gyermekvédelemben tevékenykedő 
szakemberek, gyermekjóléti, oktatási intézmények képviselői vettek részt, beszámoltak elmúlt 
évi munkájukról, eredményeikről, a felmerülő problémákról, tapasztalataikról.  
 

A személyes gondoskodás körébe tartozó, a településen jelen lévő személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások:  

• a gyermekjóléti szolgáltatás,  
• a kisgyermekek napközbeni ellátása (mely városunkban bölcsődében illetve – az egyre 

csökkenő - magánszféra által fenntartott családi napköziben történik), valamint  
• a gyermekek és szüleik együttes átmeneti gondozása, amely ellátási formát – ellátáshoz 

való hozzájutást -  minden települési önkormányzatnak kötelező feladatként biztosítani 
kell.  

Kiskunhalas város személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi 
intézményrendszere még 2008. január 1. napjától – az óvodák és bölcsődék kivételével – 

átkerült a Halasi Többcélú Kistérségi Társuláshoz (a továbbiakban: HTKT), amely ezen 
ellátásokat a HTKT által megalapított Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: SZSZK) 

keretében fogja össze és működteti.  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a három év alatti kisgyermekek napközbeni ellátásánál 2 

bölcsőde esetében lát el feladatot fenntartóként. A még működő családi napközit továbbra is a 
magánszféra egyéni vállalkozása üzemelteti. 
 

 

Bölcsőde 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Bölcsődéje önálló, tiszta profilú bölcsődei intézmény 66 
férőhelyszámmal. Vegyes profilú a Bóbita Óvoda és Bölcsőde, ahol 14 férőhelyszámmal 
biztosítják a bölcsődések nappali felügyeletét. A bölcsőde gazdasági, gazdálkodási, munkajogi 
szempontból az önkormányzat fenntartásában működő Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete (Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1.) fogja össze, így a bölcsődében kizárólag 
szakmai munka folyik.  

A gyermekek napközbeni ellátása városunkban kettő bölcsödében  és a civil szféra által 
működtetett – egyre csökkenő számú - családi napközikben történik. A Gyvt. 41.§ (1) 
bekezdése értelmében gyermekek napközbeni ellátása a családban élő gyermekek életkorának 
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését jelenti 
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy 
egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról másként nem tudnak gondoskodni.  
A 41.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan 
gyermek számára kell biztosítani, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 
szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, akinek szülője, gondozója szociális 
helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.   
 

 

 



 

 

Bölcsődei férőhelyek változása és kihasználtságuk /2019. / 

 

Intézmény megnevezése  
és címe 

Engedélyezett 
férőhelyszám  

Feltöltöttség 
(%) 

Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 
Bölcsődéje 

Önkormány 
Önkormányzatának 
Bölcsődéje
Önkormányzatának Bölcsőde
Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A

66 férőhely  100  % 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 
Bölcsőde 

14 férőhely 100 % 

 

A városban működő bölcsődék gyermekjóléti (szociális, egészségügyi, egészségnevelési, 
családtámogató) és gyermekvédelmi funkciót töltenek be. A Gyermekvédelmi törvény 42.§ (1) 
bekezdése szerint a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Feladatuk a 3 év alatti 
kisgyermekek intézményes keretek között történő napközbeni ellátása, fejlődésük segítése 
modern pedagógiai és egészségügyi elvek alapján. E napközbeni ellátás célja, hogy a bölcsődét 
igénybe vevő valamennyi kisgyermek az igényeinek legmegfelelőbb ellátásban részesüljön. A 
családi nevelést kiegészítő bölcsődei gondozás-nevelés képes biztosítani sok családi 
környezetből hiányzó tárgyi feltételeket, az inger gazdag környezetet, a testi fejlődéshez 

szükséges megfelelő táplálkozást, egyben támogatja az édesanyák munkaerő-piacon történő 
elhelyezkedésének lehetőségeit, valamint sok gyermek számára állandóságot, a családoknak 
pedig jelentős segítséget, támaszt jelent. Városunkban a bölcsődei ellátásra jelentős igény van, 
hiszen a Családi Napközi ellátást egyre kevesebben tudják megfizetni.  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő Kiskunhalas, Május 1. tér 2 szám 
alatti székhelyű Városi Bölcsőde 2019. évben 66 fő ellátását biztosította.   
Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17 szám 
alatti székhelyű kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2019. évben 14 fő ellátását biztosította.    
  

A bölcsődében folyamatosan és jól működik az Érdek-képviseleti Fórum. Az elmúlt évben a 

Fórum részéről nem volt semmilyen észrevétel, jelzés vagy kezdeményezés, egyetlen ügy 
kivizsgálására sem került sor.  
 

A városi  bölcsődei csoportok 

 

Bölcsődei egységek Bölcsődei 
csoportok 

Csoportszoba 

alapterülete 

Férőhelyszám 

Csecsemőcsoport  6 hónaptól – 1,5-2 

éves gyermek) 
Pillangó csoport 42 m2 12 férőhely 

Tipegő csoport (1,5 év – 2 év alatti 

gyermek) 

Süni csoport 38 m2 12 férőhely 

2 – 3 éves gyermek Mókus csoport 42 m2 14 férőhely 

Nagycsoport (2 éven felüli gyermek) 
Maci csoport 50 m2 14 férőhely 

Katica csoport. 50 m2 14 férőhely 

Nagycsoport /Bóbita/ 
(2 év feletti kisgyermekek számára) 

Nagycsoport I. 81 m2 14 férőhely 

Összes férőhelyszám: 80 férőhely 

 

 



2019. év folyamán a beíratott gyermekek létszáma  108 +14 fő volt. A áprilisi beiratkozásnál 
68 szülő adta be a bölcsődei felvételi kérelmét.  
Várólistára az év folyamán 21 gyermek került. 4 főt sikerült az óvodába elhelyezni, 2 fő pedig 

évközben helyeztek el a bölcsődei csoportban.  2019. év végére 10 fő maradt várólistán.  
 

2019. évben a gyermekeket érintő kedvezmények alakulása a Városi Bölcsődében: 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
alapján térítésmentes étkezésre jogosult: 2 fő 

Három- vagy többgyermekes család étkezési 
térítési díjkedvezménye: 13 fő 

Jövedelem alapján ingyenes 
gyermekétkeztetési kedvezményre  
jogosult: 

59 fő 

Nagycsaládos, három vagy többgyermekes 
család gyermekeként gondozott bölcsődés: 13 fő 

Tartós betegség alapján ingyenes étkeztetésre 
jogosult 

2 fő 

 

2019. évben a gyermekeket érintő kedvezmények alakulása a Bóbita Bölcsődében: 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
alapján térítésmentes étkezésre jogosult: 3 fő 

Három- vagy többgyermekes család étkezési 
térítési díjkedvezménye: 3 fő 

Jövedelem alapján ingyenes 
gyermekétkeztetési kedvezményre  
jogosult: 

5 fő 

Nagycsaládos, három vagy többgyermekes 
család gyermekeként gondozott bölcsődés: 3 fő 

Cigány Kisebbséghez tartozó bölcsődés  
gyermek 

0 fő 

Tartós betegség alapján ingyenes étkeztetésre 
jogosult 

0 fő 

 

Baba-Mama klubbot 2019 évben 45 család vette igénybe. 
 

Munkájuk során nagy odafigyeléssel nevelik a hozzájuk járó gyermekeket. Egyéni 
bánásmóddal, személyre szabott figyelemmel, a szülők kéréseit, igényeit is figyelembe véve 
nevelik-gondozzák gyermekeinket. Családlátogatással, fokozatos-anyás beszoktatással, egyéni 
beszélgetésekkel segítik a szülőket az elszakadás megkönnyítésében. Türelemmel és szeretettel 
segítik a kisgyermekeket a szocializáció folyamatában és a szülőtől való elszakadás 
megkönnyítésében. 
  

A kisgyermeknevelők célja, hogy a nevelési év végére a gyermekek elérjék az óvodai 
érettséget, gond nélkül tudjanak beilleszkedni szeptemberben az óvodai csoportokba. 
Önállóságuk koruknak megfelelő legyen, kéréseiket közölni tudják, megtanulják a higiénia 
alapjait, és korukhoz mérten önállóak legyenek. Segítségükre van ebben a feladatban a 
bölcsőde orvosa Dr. Vágó Éva, aki negyedévente minden kisgyermeket megvizsgál, szükség 
esetén tanácsot ad.  
 

A bölcsődében működik a Szülői Érdekképviselti Fórum. 2019 év novemberében a szülők 
megválasztották az új tagokat maguk közül. 
 

 

 

 



Családi Bölcsőde 

 

A kisgyermekek napközbeni ellátását végző intézmények, a családban nevelkedő gyermekek 
számára nyújtanak - a bölcsődéhez hasonlóan, de sokkal családiasabb légkörben, rugalmas, a 
szülők igényeihez igazodó nyitvatartási időben, egyénre szabottabb gondozási-nevelési tervvel 
- életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és különböző 
foglalkoztatásokat. Ez az ellátási forma 1994. óta van jelen városunkban, a magánszektor 
(egyéni vállalkozók, egyesületek) képviselői tartják fenn ezeket, közvetlenül a Magyar 
Államkincstártól részesülnek finanszírozásban.  
A családi bölcsődék kis létszámmal (5-7 engedélyezett férőhelyszámmal) működnek. 

Felszereltségük a gyermekek ellátásához szükséges tárgyi eszközök pedig az igénybevevő 
gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak.  
2019-ben a családi bölcsődék száma háromra csökkent, a magas feladat-ellátási költségek és a 
csekély normatív állami támogatás miatt.  
Városunkban már csak egy fenntartó végez kisgyermekek napközbeni ellátását családi 
bölcsőde keretében: „Napsugár” Játszóház és Családi Napközi Nonprofit Kft. a Kiskunhalas, 
Arany J. u. 7. szám alatti székhelyen egy 5 férőhelyes, valamint a Tábor u. 16. szám alatti 
telephelyen kettő 7-7 férőhelyes családi bölcsőde fenntartásával.  
 

Az elmúlt évben a családi bölcsődék átlagos kihasználtsága 100 % körül mozgott. A gyermek 
családi bölcsődébe történő felvétele a szülőkkel megkötött megállapodás alapján történt. E 
szolgáltatások  különösen nagy gondot fordítanak a gyermekek ellátására. A napközbeni ellátás 
feladatai mellett egyéb, egyénre szabott speciális szolgáltatásokat is kínálnak a kicsik számára. 
 

Családi Bölcsődék Kiskunhalason 2019-ben: 

Fenntartó 
neve 

Fenntartó 
típusa: 

Fenntartó és 
a családi 
bölcsőde 
székhelye: 

Családi Bölcsőde 
neve 

Engedélyezett 
férőhelyek 
száma: 

Napsugár 
Játszóház 

Nonprofit 

Kft. 

Arany J. u. 

7. 

Napsugár 
Családi Bölcsőde 
II. 

5 férőhely  
 

 

 

Napsugár 
Játszóház 

Nonprofit 

Kft. 
Tábor u. 16. 

Napsugár 
Családi Bölcsőde 
IV. 

7 férőhely 

  Tábor u. 16. 
Napsugár 
Családi Bölcsőde 
V. 

7 férőhely 

 

Család-és Gyermekjóléti Központ 
 
A Család-és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának koncepciója, elvei: 
 
Feladata a kistérségi önkormányzatok (Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, Kelebia, Kunfehértó, 
Balotaszállás, Harkakötöny, Zsana, Pirtó) működési területén élő szociális és mentálhigiénés 
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került gyermekek, személyek, családok 
életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a 
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladata az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás.  
A Központ tevékenysége kiterjed a Kiskunhalasi Járás településein élő bármely lakosra, 
gyermekre, a gyermekek minden korosztályára, és a figyelembe veendő szükségletek és 
veszélyek teljes körére. Az intézmény szolgáltatásait minden, a fent jelzett település 
közigazgatási területén lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező egyén, család, valamint a 
városban tartózkodó hajléktalan személy igénybe veheti. Krízishelyzet esetén bárki (más 
illetékességi területhez tartozó személy is) igénybe veheti az intézmény szolgáltatásait.  
A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.  



 

Gyermekek esetében kiemelt feladata, a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlődésének, jólétének 
a családban történő nevelés elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének 
megelőzése. A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja 
helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan nyújtja. Ennek érdekében a rendelkezésre álló források 
bevonásával segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a hiányzó szülői 
gondoskodás pótlásáról. 
 

Indokolt esetben javaslatot tesz hatósági intézkedésre gyermekvédelmi gondoskodás 
alkalmazására, ellátja a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat.  
A hatósági intézkedés kezdeményezése és a gyermekvédelmi gondoskodás kapcsán jelentkező 
feladatok és a kiegészítő szolgáltatások terén Kiskunhalasi Járás egész területén illetékességgel 
bír /Gyvt 94 § (4) bekezdése alapján. 
 

A Család- és Gyermekjóléti Központ hatósági intézkedéssel érintett munkát végez. 
 

Javaslat hatósági intézkedésre (VV, NV, ID, ID 3. személy, családba fogadás) 
 

Az esetmenedzser feladata, hogy figyelemmel kísérje az ellátási terület lakosságának szociális, 
mentális helyzetét, az észlelt konfliktusokra, problémákra hatékonyan reagáljon, illetve a 
hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatellátásban közreműködjön. Megoldási javaslatokat 
dolgozzon ki és továbbítson azon szervezetek, intézmények felé, ahol mód és lehetőség nyílik 
a nagyobb méretű társadalmi problémák kezelésére, megoldására. Feladata, hogy kezelje, 
illetve megelőzze azon okokat, melyek a szociális, mentális problémák kialakulásához 
vezettek. Krízishelyzet esetén gyors, hatékony helyzetfelismerést követően, feladata a krízis 
megszüntetése, továbblépés kidolgozása. A szociális szakember segítséget nyújt a családban 
jelentkező működési zavarok, ill. családon belüli konfliktusok kezelésében, megoldásában. 

A szakmai egységben a létrejött kapacitás magasszintű szakmai munkát tesz lehetővé, mivel az 
esetmenedzserek, óvodai-iskolai szociális segítők, tanácsadó szakemberekkel együtt 
multiszektorális szemlélet és interdiszciplinaritás biztosított. 

Speciális szolgáltatásaink:  

- Kapcsolattartási ügyelet  

Felügyelt, illetve helyet biztosítva, vagy mediátor által vezetett, folyamatos, már jól működő 
szolgáltatás, ami biztosítja a zavartalan kapcsolattartást a gyermek és a külön élő szülő számára. 
Ide tartozik még a felügyelt gyermekátadás szülőnek, ahol a két szülő megadott időpontban, 
szakember jelenlétében adja át gyermekét a másik félnek, majd a kapcsolattartás lejárati 

idejében ugyanígy zajlik a visszaadás. 

- Készenléti telefonos szolgálat: 

 A Család és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül és hétvégeken, ünnepnapokon 
felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali telefonos segítségnyújtás. Telefonszám: 70/ 672 

67 25 

- Utcai szociális munka: 

Utcai szolgáltatás iránti igény talán Kiskunhalas város peremkerületén fordul elő nagyobb 
számban. Ami gyakrabban jelentkező probléma az a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy 
gondozója által a lakásból kitett, ellátás nélkül maradó gyermekeket felkutatja, lakóhelyére 



történő visszakerülésüket elősegíti, szükség esetén átmeneti gondozásukat, vagy 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésüket kezdeményezi. 
 

 

- Kórházi szociális munka: 

A kórházi szociális munkásokkal nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, az együttműködés 
folyamatos, a közös munka jónak mondható. 

- Óvodai-iskolai szociális segítés: 

Pályázat alapján kezdték meg az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenységünket, ami a 2019. 
évben törvény szerinti kötelezettségünk is lett.  

Kiskunhalason és a  járásban, 40 közoktatási intézményben van jelen óvodai-iskolai szociális 
segítő. A Család és Gyermekjóléti Központban 6 fő óvodai-iskolai szociális segítő látja el a 
munkáját, több intézményt felkarolva fejenként több, mint ezer gyermekkel. Folyamatosan 
járnak a kollégák továbbképzésre, hogy  ismereteiket gyarapítsák, ezáltal jobban tudják végezni 
munkájukat. Több közoktatási intézményben elismeréssel szólnak a szociális segítők 
munkájáról és szívesen igénybe veszik a munkájukat, egyéni és csoportos esetkezelésben is. 

- Szociális diagnózis felvételi tevékenység: 

Kiskunhalas járásban 1 fő esetfelvételi menedzser készíti a diagnózisokat. 2018. januárjától 
kötelezően ellátandó feladata a központnak, amit a Szociális Törvény szabályoz. Az 
Esetfelvételi esetmenedzser környezettanulmányt készít, amivel segíti a családsegítő kollégát 
munkáját, illetve szolgáltatásokba közvetít. 

- Jogi tanácsadás – megbízásos jogviszonyban a járás egész területén. 

- Pszichológiai tanácsadás – önálló tanácsadói munkakörben. 

Fogadja a különböző pszichés problémával (családi konfliktusok, szocializációs problémák, 
iskolai előrehaladással összefüggő lelki feszültségek, krízisek, vélelmezett, vagy valós 
bántalmazást, abúzust elszenvedők, önismereti, önértékelési zavarok, családba visszahelyezés, 
családba-fogadás esetén fellépő mentális problémák) jelentkező klienseket. Specifikus sérülést 
szenvedett gyerekekkel, fiatalokkal, fiatal felnőttekkel, szülőkkel is foglalkozik.   

- Fejlesztőpedagógia tanácsadás 

 

Mivel a városban/járásban működik pedagógia szakszolgálat – nevelési tanácsadó – az iskolák 
egy része közvetlenül foglalkoztat fejlesztőpedagógust így elsősorban, közvetítő jelleggel 
segítik a klienseket, gyermekeket oktatási intézményekben előforduló kudarcok zavarok, 
konfliktusok előfordulása esetén, heti 2 órában, esetmenedzseri munkaköri megbízás alapján. 

2016. január 1-i hatállyal a Gyermekvédelmi törvény és a 15/1998. NM rendelet alapjaiban 
módosította a gyermekvédelem 1997-ben kidolgozott rendszerét. Az eddigi gyermekjóléti 
szolgálatok átalakultak Családsegítő Gyermekjóléti Központtá. Ez annyiban hozott 
változásokat, hogy az alapellátás keretein belüli gondozást már a Családsegítő Gyermekjóléti 
Szolgálat végzi, a hatósági jellegű munkát a központ, többek között családba fogadás, VV, ID, 
3. szem. ID, NV, és ezeket a munkafolyamatokat a járásra kiterjedően, minden településen. 

 



 

 

 

Néhány adat az elmúlt évről: 

A KÖZPONTNÁL HATÓSÁGI INTÉZKEDÉS NYOMÁN GONDOZOTT 
KISKORÚAK SZÁMA TELEPÜLÉSEK SZERINT 2019.01.01.-2019.12.31. 

 

TELEPÜ-

LÉS NEVE 

Véd. V. Ideigl. elh.  ID. 3. 

sz. elh. 

Nev. V Csal. 

fogadá
s 

Utó-

gon

d       

Egyedi 

esetek 

Összesen 

KISKUN-

HALAS 

91 13 13 129 71   3             27 347 

BALOTA-

SZÁLLÁS 

5   5 1  4 15 

KISSZÁL-

LÁS 

5  1 7 4  6 23 

KUNFE-

HÉRTÓ 

1  1 6 4   12 

TOMPA 4 2 2 15 6 3  32 

ZSANA ---   1 1   2 

HARKAK

Ö-TÖNY 

2  1  1   4 

KELEBIA 17 2  19 6   44 

PIRTÓ 9    2   11 

ÖSSZESE
N 

134 17 18 182 96 6 37 490 

 

SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KERETEIN BELÜL VÉGZETT 
TEVÉKENYSÉGEK ÉS AZOKKAL ELLÁTOTT SZEMÉLYEK 

 

 

TEVÉKENYSÉG SPECIÁLIS 
TEVÉKENYSÉGEK 
SZÁMA 

SPECIÁLIS 
TEVÉKENYSÉGEK 
KERETEIN BELÜL 
ELLÁTOTT 
SZEMÉLYEK SZÁMA 

KAPCSOLATTARTÁSI 
ÜGY. 

F: 27, NF: 39, Á: 22    Ö: 
88 

15, 17, 19           Ö:51 

UTCAI SZOCIÁLIS 
MUNKA 

  



KÓRHÁZI SZOCIÁLIS 
MUNKA 

  

Óvodai - Iskolai 

SZOCIÁLIS Segités  
474 1392 

KÉSZENLÉTI 
SZOLGÁLAT 

38 38 

JOGI TANÁCSADÁS 34 34 

PSZICHOLÓGIAI 
TANÁCSADÁS 

25 25 

MEDIÁCIÓ 6 6 

ESETKONFERENCIA 33 72 

KONFLIKTUS KEZELÉS   

SZOC. DIAGNÓZIS 20 20 

ÖSSZESEN 718 1638 

 

 

 

 

A KÖZPONTNÁL ELLÁTOTT BÁNTALMAZOTT ÉS ELHANYAGOLT 
KISKORÚAK ADATAI 2019.01.01. -12.31. 

 

MEGNEVEZÉS A BÁNTALMAZOTT AZ 

ELHANYAGOLT 

KISKORÚAK SZÁMA 

FIZIKAI LELKI SZEXUÁLIS FIZIKAI LELKI 

CSALÁDON 

BELÜL 

SZÜLŐ 
ÁLTAL 

12 33 7 165 99 

TESTVÉR  
ÁLTAL 

  1 0 0 

EGYÉB 
ROKON 

0 0 1 0 0 

ÖSSZESEN 12 33 9 165 99 

 

A tavalyi évben a tervezett munkáinkból nagyon sok megvalósításra került. 

Jelzőrendszeres értekezletek, minden járási településen 6 alkalommal, illetve Kiskunhalason is 
6 alkalommal került megrendezésre, ahol a jelzőrendszeri tanácsadó a lehetőségekhez képest 
megjelent, hozzászólásaival segítette a résztvevők munkáját. 

Folyamatos a KEF-en részvétel.  

Pályázatokban való közreműködés, aminek köszönhetően az egyéni és szupervízón részt 
vehettek a központ munkatársai teljes létszámmal. Igény szerint több alkalmat biztosított a 
szolgáltatás, ami segítette az esetmenedzserek, szociális segítők, szociális asszisztensek 
munkáját és jobb komfortérzetét a munkahelyen. 

Különböző egyesületekkel kapcsolattartás, évente több alkalommal adomány gyűjtés, osztás, 
cipősdoboz akció. 

Esetmegbeszélő műhelymunkák havi rendszerességgel. 

Esetkonferenciák több alkalommal a szolgálat, illetve a központ kezdeményezésre. 



Az óvodai és iskolai szociális segítők szervezésében a nyár folyamán egy hetes napközis tábor 
került megrendezésre, aminek kiváló visszhangja volt.  

A szolgálattal közösen napközis tábor, illetve több alkalommal megrendezett egy napos táborok 

valósultak meg. 

JELZŐRENDSZERI EGYÜTTMŰKÖDÉS, HETI JELENTÉSEK 

A jelzőrendszeri munkát az azokhoz tartozó szakmai elvárásokat az év elején ismertette a 
jelzőrendszeri tanácsadó a jelzőrendszeri tagokkal. Az együttműködési kötelezettségük 
fontosságára és annak elmaradása esetén a jelentési kötelezettségre felhívtuk a jelzőrendszeri 
tagok figyelmét. Folyamatos volt a heti jelentések fogadása és adminisztrálása. 

A kistérségi településekre vonatkozóan egyöntetűen megfogalmazható, hogy a településeken a 
jelzőrendszeri tagokkal jó az együttműködés. A jelzések a jelzőlap előírásai szerint történnek 
írásban, krízishelyzet esetén a telefonos jelzést követi az írásos formátum is. A jelzések 
beérkezését követően az esetek sürgősségétől függően az intézkedések megtörténtek a 
törvényes határidőn belül. 

A KÖZPONT ÉS A SZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

Az esetmenedzserek és a családsegítők munkája kiegyensúlyozott, jól tudnak együtt dolgozni.  

A kistérségi településeket egy személyben ellátó családsegítők igen leterheltek. 
A régi úgymond hagyományos családgondozásra nem marad kellő idő a gyermekvédelemhez 
kapcsolódó feladatok és túlzott adminisztráció miatt. 
A települések külterületeit a tanyagondnoki szolgálat segítségével látják el. A 
családlátogatások és környezettanulmányok készítése miatt az ellátottak számára nyitva álló 
helységben nem mindig elérhetőek.  
Az esetmenedzserek számára a megye határt meghaladó családlátogatások nehézséget okoznak 

mert nagy a távolság és a munkaidejükből sok időt vesz el az utazás. 
 

2019. évben a Kecskeméti TGYSZ meghívására az esetmenedzserek több elhelyezési, 
felülvizsgálati tárgyaláson vettek részt. A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekeket látogatták 
a nevelési helyükön, kapcsolatot tartottak a nevelőszülői tanácsadóval, gyámmal. 
 

TANULÓ KÉPZÉS 

 

Folyamatosan fogadtunk tanulókat gyakorlatra a felnőtt képzés területéről (szociális gondozó -
ápoló, dajka képzésből, felsőoktatásból) több csoportban. 
 

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Kiemelt adatok a 2019. évi KSH statisztika alapján – Kiskunhalas vonatkozásában 

A leggyakoribb szakmai tevékenységek a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások 
területén: 

1. Családlátogatás      1833 alkalom 

2. Adományközvetítés     3783 alkalom 

3. Információnyújtás     2117 alkalom 

4. Ügyintézéshez segítségnyújtás   2743 alkalom 

5. Tanácsadás         197 alkalom 

6. Segítő beszélgetés       621 alkalom 



7. Pszichológiai tanácsadás     80 fő 385 alkalom 

8. Jogi tanácsadás     25 fő   32 alkalom 

9. Családkonzultáció     14 fő     8 alkalom 

Az összes forgalmunk a 2019-es év során 11.182 segítő tevékenység, a kistérségi 
településekkel együtt pedig: 15.291. 

 

Gyermekekkel kapcsolatosan megküldött jelzések (leggyakoribb) 

1. Köznevelési intézmények    250 eset 

2. Egészségügyi szolgáltató    38 eset 

ebből védőnői jelzés    28 eset 

3. Gyámhivatal      2 eset 

4. Személyes gondoskodást ny. szoc. szolg.  14 eset 

5. Rendőrség       6 eset 

 

Főbb problématípusok az együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybe vevők 
körében (166 fő felnőtt, 222 fő gyermek) 
      Családok száma   

1. Anyagi     21 esetben     

2. Elhanyagolás     38 esetben 

ebből oktatási elhanyagolás   29 esetben 

3. Ügyintézéssel kapcsolatos   49 esetben     

4. Információkéréssel kapcsolatos  37 esetben     

5. Magatartászavar, teljesítményz.   17 esetben 

6. Családi-kapcsolati konfliktus   15 esetben     

7. Családon belüli bántalmazás   4 esetben     

8. Életviteli     14 esetben     

ebből szenvedélybetegség   14 esetben  

9. Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós: 7 esetben    

 

- Az év során együttműködési megállapodás alapján gondozás alatt 141 család állt 
(166 felnőtt és 222 gyermek igénybe vevővel), összesen  (nem együttműködési 

megállapodással együtt) 755 családot értünk el a szolgáltatásainkkal. 
 

Jogszabályi háttér: 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatkörét, tevékenységét az 1997. évi XXXI. tv. 
(Gyvt); az 1993. évi III. törvény (Szt); a 2011. évi CXII. törvény „az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról”; az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet; a 
149/1997. (IX.10) Kormányrendelet; valamint a 15/1998. (IV.30) NM rendelet és a 235/1997. 
(XII. 17.) Kormányrendelet szakmai előírásai szerint végzii.  

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 



gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (Gyvt. 39.§ 1. bekezdés) 
 

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat észlelő és 
jelző rendszert működtet, folyamatosan kapcsolatot tart köznevelési intézményekkel, 
egészségügyi szolgáltatókkal (közöttük leggyakrabban a védőnői szolgálattal), rendőrséggel, 
gyámhivatallal, átmeneti gondozást biztosítókkal. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása a 2019-es év során 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a Gyermekvédelmi törvény három fő szempont 
szerint fogalmazza meg 

1. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében 

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 

- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 
ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a 
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

- a szabadidős programok szervezése, 
- a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

Válsághelyzetben lévő várandós édesanyák támogatásában szorosan együttműködik a 
Védőnői Szolgálattal, illetve a Családok Átmeneti Otthonával. A Védőnői Szolgálattól a 

2019-es év során 28 jelzés érkezett, az esetekben gyakran tettek közös családlátogatásokat, 
segítették információval egymás munkáját. 
 

Szabadidős-prevenciós programokat az év során több alkalommal szerveztek: egy hetes 
nyári táboroztatás kapcsán 12 gyermek szünidei kikapcsolódását biztosították színes 
programok mentén, illetve prevenciós ismeretterjesztő csoportot tartottak.  
 

Részt vettek más intézmények, szervezetek által megvalósított programokon: 
- részt vettek a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,  
- részt vettek a Közbiztonsági Egyeztető Fórumokon a Kiskunhalasi 

Rendőrkapitányságon 

- részt vettek az Esélyegyenlőségi napon 

 

 

2. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében 

- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 



- az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és 
intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 

- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve a 
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 
lehetőségéről. 
 

Az észlelő és jelző rendszer működtetése, illetve a jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egyik fő feladata. 
A Gyvt. 2. § és 17. § szerint a gyermekek védelmében eljáró szereplők 

- a helyi önkormányzatok, 
- gyámhivatalok, 
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók (különösen a védőnői szolgálat, háziorvosok, házi 

gyermekorvosok), 

- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 
- a köznevelési intézmények, 
- a rendőrség, 
- az ügyészség, 
- a bíróság, 
- a pártfogó felügyelői szolgálat, 
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 
- a munkaügyi hatóság, 
- a javítóintézet, 
- gyermekjogi képviselő. 

Ezek az intézmények, és személyek a Gyvt. szerint kötelesek egyrészt jelzéssel élni, másrészt 
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, vagy 

egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, vagy a gyermek önmaga által előidézett 
súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 
 

Az elmúlt évben a jelzőrendszer tagjaitól gyermekek veszélyeztetettségéről 348 esetben, 
felnőttekkel kapcsolatos veszélyeztetettségről  33 esetben érkezett jelzés Szolgálathoz.  
 

Az észlelő és jelző rendszer akkor működik hatékonyan, ha az alábbi folyamatok 
megvalósulnak: 

- megelőzés 

- gyanú esetén jelzés – amely kapcsán a jelzést tevőnek nem kell mérlegelnie a 
veszélyeztetettség súlyosságát 

- cselekvés – a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feltárja a problémát, segíti a családot 
a probléma megoldásában, indokolt esetben hatósági intézkedést kezdeményez, illetve 
a családgondozásba bevonja a jelzőrendszer azon tagjait, akik érintettek a gyermek 
ügyében 

- az intézkedésről visszajelzést ad a jelző személynek 

- utánkövetés 



 

Az észlelő és jelző rendszer tagjaival való kapcsolattartás az elmúlt években is jól működött, a 
2019-es évben az ezt célzó törvényi változásokkal párhuzamosan a valóságban is még 
szorosabbá vált, napi szintű a kapcsolat a Védőnői Szolgálattal és a Százszorszép Óvodák Átlós 
Úti és Magyar Utcai tagintézményével. 
A jelzőrendszeri tagok együttműködése a jelzési kötelezettségen túl az alábbiakban nyilvánul 
meg: 

- éves szakmai tanácskozáson való részvétel, a gyermekvédelmi munkáról éves 
beszámoló készítése 

- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által évi 6 alkalommal megszervezett 
jelzőrendszeres megbeszélésen való részvétel, a szűkebb körű szakmaközi 
megbeszéléseken való részvétel 

o 2019-ben ilyen szakmaközi megbeszéléseket szerveztek a Köznevelési 
Intézményekkel; gyermek és felnőtt háziorvosokkal; a Gyámhivatal 
munkatársaival; a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival; a 
Semmelweis Kórház pszichiátriai osztályának képviselőivel; a 
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság képviselőivel és a Védőnői Szolgálat 
dolgozóival. 

- részvétel a meghatározott témában vagy esetben tartott esetmegbeszéléseken 

- részvétel a családtagokkal megtartott esetkonferenciákon 

o ilyen esetkonferenciát szervezünk minden gyermekvédelmi hatósági 
intézkedési javaslat megtétele előtt, a hatósági intézkedések felülvizsgálata 
kapcsán, illetve minden olyan esetben, ahol a családdal kapcsolatban álló 
intézmények közös problémamegoldó gondoskodása az probléma 
megoldását előre viheti 

 

3. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 
érdekében 

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális 
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési 
zavarok ellensúlyozását, 

- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

- kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt 
szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni, szociális alapszolgáltatások 
igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok 
igénybevételét. 

 

Gondozás alapellátásban 

Alapellátásban történő gondozás a családok önkéntességén vagy a gyermekek észlelt 
veszélyeztetettségén alapul. 
A leggyakrabban előforduló problémák, melyekkel a családsegítő munkatársak találkoznak: 

- a család rossz anyagi- és lakhatási körülmények között él, időnként több család is él 
egyetlen, minden komfort nélküli szobában 



- a családban jelentkező kapcsolati konfliktusok, amelyek megélése során a gyermek a 
család együtt maradása esetén is sérül; illetve a válás, külön költözés esetén is sérül a 
gyermekelhelyezési, kapcsolattartási viták során 

- a családban a szülők, illetve családdal élő más felnőttek szenvedélybetegsége (alkohol, 

drog, játékszenvedély); tapasztalataink szerint sajnos egyre növekvő számban, vagy 
alkalomszerűen előfordul a gyermekek alkohol, illetve drog fogyasztása is 

- a szülők, a családdal élő más felnőttek, illetve a gyermekek pszichiátriai betegsége 

- a gyermekek szocializációját jelentősen befolyásoló negatív tényezők (rossz 

lakáskörülmények, rossz személyi és lakáshigiénés viszonyok, szülők 
munkanélkülisége, alacsony iskolázottság) melyek következtében nem alakul ki a 
helyes napirend, a személyi és környezeti higiéniához való megfelelő viszonyulás 

-  gyermeknevelési problémák - túl engedékeny, gyakran elhanyagoló nevelési attitűd 

A fenti problémák kapcsán a legfőbb tünet az iskolai mulasztás. A 2019-es évben iskoláktól, 
óvodáktól  250 jelzés érkezett, főként iskolai mulasztásról, de egyre gyakrabban gyermekek 
agresszív, normaszegő viselkedéséről, magatartás zavaráról. 
 

Évről-évre egyre nagyobb súlyú problémát jelentenek az anyagi jellegű, és ennek mentén 
jelentkező a lakhatási problémák. Az anyagi nehézség már olyan sok családnál van jelen, 
hogy pusztán ezért már nem kerülnek gondozásba gyerekek, amennyiben az alapvető ellátási 
és gondozási feltételeket tudják biztosítani. Az anyagi nehézségek, illetve lakhatási problémák 
egyre több olyan családot is elérnek, akik eddig még viszonylag elfogadható életszínvonalat 
tudtak tartani. 

A gondozott családok legtöbbje napi anyagi problémákkal, eladósodással, kifizetetlen 

számlákkal vagy kikapcsolt szolgáltatásokkal küzd. 
A családok életében gyakoriak a végrehajtási eljárások, a családok nagy része adósságcsapdába 
került, sokan nincsenek tisztában saját lakásuk, tartózkodási helyük tulajdonviszonyaival. 
 

Munkánk során egyre gyakrabban találkozunk az elhanyagolás súlyosabb tüneteivel is. A 
leggyakoribb az egészségügyi jellegű elhanyagolás: védőoltás elmulasztása, megfelelő 
gyógyszerekkel való ellátás hiánya, alapvető higiénés problémákból eredő – rüh, ótvar, tetű – 

tünetek, betegségek „járványszerű” ciklikus megjelenése, szemüveg ki nem váltása, 
pszichológiai és mentális problémák kezeletlensége. 
 

Gyermekvédelmi hatósági intézkedések 

Amennyiben az alapellátás nem vezet eredményre, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ezt 
jelzi a Család- és Gyermekjóléti Központnak, kezdeményezi egy esetkonferencia összehívását, 
amelyen a szakemberek a család részvételével megbeszélik, hogy szükség van-e hatósági 
intézkedésre. 
 

 

Védelembe vétel 
Védelembe vétel esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere készíti el az 
egyéni gondozási-nevelési tervet. Az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak 



megvalósításába bevonja a családsegítőt és a gyermekkel kapcsolatban álló más szakembereket 

is. 

Bár az eset felelőse a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere, de a védelembe vétel 
ideje alatt a szociális segítő munka biztosítása, a családgondozás elsősorban a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjének a feladata. 
 

A védelembe vétel, mint hatósági intézkedés, sajnos az esetek nagy százalékában nem hoz 
azonnali megoldást a problémákra, gyakran csak nagyon hosszú távon éri el célját, míg a 
jelzést tevők (iskola, fenntartó, lakókörnyezet) rövidtávú vagy azonnali megoldást várnak el, 

ami időnként konfliktusokat eredményez. 
A szakmai protokoll által előírt, több szakember és a család bevonásával megvalósított 
(szükség esetén folyamatosan módosítandó) gondozási-nevelési terv általában hosszabb (kb. 

egy év) időtartam alatt irányoz elő változásokat.  
 

A védelembe vétel leggyakoribb oka 2019-ben az 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai 
mulasztás mellett a szülői elhanyagolás volt, az év során 91 gyermeket gondoztunk 

védelembe vétel mellett.  
 

Javaslattétel családból történő kiemelésre 

Ha a védelembe vétel nem hozza meg a várt eredményt, és nem várható a gyermek 
veszélyeztetettségének megszűnése a családban, akkor a Család- és Gyermekjóléti Központ 
(azonnali súlyos veszélyeztetés esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ egyidejű 
értesítésével akár a Család és Gyermekjóléti Szolgálat is) javaslatot tesz a gyámhivatal felé a 
gyermek kiemelésére. 
A 2019-es évben családból történő kiemelés 21 gyermek esetében történt. 
 

A jogszabály változások során a gyermekek érdekeinek előtérbe helyezésével folyamatosan 

csökken az intézményi elhelyezések száma, növekszik a nevelőszülői, illetve családba-

fogadással történő gyermekelhelyezés. 

2019-ben  84 gyermek esetében történt családba fogadás vagy harmadik személynél 
történő elhelyezés, amely során a gyermek életkörülményei jelentősen javultak, de nem 
vesztette el a családtagjaival való kapcsolattartás lehetőségét, illetve az iskolai-óvodai 
kötődéseit. 
 

Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységek, továbbképzéseken való 
részvétel: 
Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó tevékenységeink, illetve a szakmai munkánkat segítő 
továbbképzéseken való részvételünk a 2019-es év során: 

- januárban megtörtént a Szakmai program és az SZMSZ átdolgozása a 

jogszabályváltozásoknak megfelelően, illetve az éves munkaterv összeállítása 

- az év során hetente belső szakmai megbeszéléseket tartottunk a Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatársaival közösen 

- havonta szakmai megbeszélést tartottunk a kistérségben dolgozó kollégák 
részvételével 



- részt vettünk szakmai napokon,  

- részt vettünk Bács Megyei Módszertani Hálózat találkozóin 

- részt vettünk a MACSGYOE éves országos konferenciáján Siófokon 

- részt vettünk a Regionális Szociális Munka napján 

- részt vettünk a Tanulói lemorzsolódással kapcsolatos szakmai találkozón 

- részt vettünk pályázat keretében megtartott álláskeresési tanácsadási napon 

- részt vettünk a munkáltató által biztosított pszichológus szakemberrel egyéni és 
csoportos szupervízión, ill. kreditgyűjtő szakmai továbbképzéseken 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását a járás településein (Kiskunhalas, 

Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa, Zsana) 

végezte, a Család- és Gyermekjóléti Központ szoros és átfogó szakmai támogatása mellett. 
A nyári időszakban az évismétlő gyerekek számára korrepetálást és pótvizsgára való 
felkészítést vállaltunk, sajnos a lehetőséggel csak nagyon kevés család élt. A program 
megvalósításához önkéntes diákok jelentkezését várjuk idén is. 
2019-ben több alkalommal fogadtunk nagy óraszámban egyéni és csoportos jelentkezőket a 
szakmai gyakorlatuk teljesítéséhez.  
A Család –és Gyermekjóléti Szolgálat kiemelt feladata a prevenciós témájú csoportok, 
foglalkozások szervezése, melyhez nagymértékben hozzájárulna egy erre a célra kialakítható 
helyszín, közösségi programok, terek kialakításához, fiatalok klubja, ahol értelmes szabadidő 
eltöltésre lenne lehetőségük. 
 

Adományosztás 

Az év során folyamatosan fogadtuk a lakossági, illetve alapítványi, civil és 
sportszervezetektől érkező felajánlásokat. Főleg ruhákat, használati cikkeket, bútorokat 
ajánlottak fel a rászorulók számára, de kaptunk tartós élelmiszer adományokat is. 

- a felajánlott adományokból rászoruló ügyfeleink bármely munkanapon vihettek a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat raktárából 
- februárban egyházi felajánlásra étel- és adományosztására volt lehetőségünk 

rászorulókat küldeni 
- augusztusban tanszer gyűjtési programot szerveztünk 

- szeptemberben magánadományozótól kaptunk nagy mennyiségű gyermekruha és játék 
adományt 

- meghirdettük a karácsonyi „Cipősdoboz” akciót, mellyel közel 300 főt tudtunk 
megajándékozni 

- magánadományozó felajánlásában 12 mozijegyet tudtunk biztosítani a rászoruló 
gyerekeknek 

- a kiskunhalasi Mozi Cinema City Szeged és a Nagycsaládosok Kiskunhalasi Egyesülete 
felajánlásával nagy mennyiségű tartós élelmiszert osztottunk ki 

- közreműködtünk Kiskunhalas Város Önkormányzata által adományozott 
élelmiszercsomagok eljuttatásában a rászorulók számára, illetve az év folyamán 
osztottunk kenyérjegyet 



- részt vettünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács Kiskun Megyei 
Kirendeltségének RSZTOP pályázat által biztosított tartós élelmiszer adományok 
kiértesítésében és osztásában, mely minden hónapban átadásra került. 

 

Gyermekétkeztetés 

A Gyermekvédelmi törvény a szünidei gyermekétkeztetéssel lehetővé tette, hogy 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a HH és HHH státusszal rendelkező 
gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli iskolaszünet munkanapjain ingyenes meleg ebédhez 

jussanak. 

A szünidei gyermekétkeztetés kapcsán a jogosultak tájékoztatásában, az igénylések 
benyújtásában, az étkezés megszervezésében és lebonyolításában volt jelentős szerepe a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak. A 2019 évi szünidei étkeztetésben összesen 6427 adag 
meleg étel került kiosztásra.  
 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évben Pirtó településen végzett gyermekvédelmi 
munkájáról 
 

A HTKT SZSZK Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szociális és mentálhigiénés 
szolgáltatást, valamint komplex gyermekvédelmi alapellátást végez Kiskunhalas, 
Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa és Zsana 
települések közigazgatási területén lakók, és tartózkodási hellyel rendelkezők, valamint 
hajléktalan személyek részére. 
 

A HTKT SZSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat forgalma 2019. évben Pirtón: 337. Az 

ellátottak száma együttműködési megállapodás alapján 15 fő (ebből alapellátás keretein 
belül 1 felnőtt, 1 gyermek; védelembe vétel alatt áll 4 fő felnőtt, 9 gyermek), nem 

együttműködési megállapodás alapján 27 fő. 

 

A 2019-es évben a család- és gyermekvédelmi alapellátást ellátó szakemberek: Károly Szilvia 
esetmenedzser és Kádár Katalin családsegítő. A településen az év során egy családban két 
gyermek védelembe vétele vált szükségessé, illetve családba fogadás kapcsán 2 családnál 
vettünk fel környezettanulmányt. 
 

Felnőtt igénybevevők ügyében Patai Imre családsegítő nyújt segítséget, jellemzően öregségi 
nyugdíjazás, méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri oep segély és megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásának ügyintézésében. 
 

Együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal 
A Gyvt. a gyermekvédelmi alapellátás kiemelt feladatának tekinti a települési jelzőrendszerek 
minél összehangoltabb működését. Pirtó településen a jelzőrendszer tagjai ismerik egymást, jól 
együttműködnek, veszélyeztetettség esetén jeleznek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
illetve egymás felé. 
 



A 2019-es évben a településen élő személyekkel kapcsolatban 10 jelzés érkezett, amely 8 

gyermeket és 1 felnőttet érintett. 
 

A településen a gyermekvédelmi munkában a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ és a Védőnői Szolgálat együttműködése szoros és nagyon hatékony, 
illetve az önkormányzattal, óvodával, iskolával és a körzeti megbízottal is jó az együttműködés. 
 

2019. évben sem a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz, sem a körzeti megbízotthoz nem 

érkezett jelzés családon belüli bántalmazásról. 
 

A 2019-as évben 5 család állt gondozás alatt, négy család védelembevétellel, egy család 
alapellátás keretein belül. 
 

Családból történő kiemelésre, ideiglenes elhelyezésre 2019-ben nem került sor. 
 

2019-es év pszichológiai tanácsadási feladatellátása 

 

A korábbi évek együttműködése után, 2019-ben is a pszichológiai tanácsadás feladatait 
megbízás keretében, havi 33 órában látom el. 
2019-ban a pszichológiai tanácsadások alkalmainak száma 339 volt, összesen 67 fő részesült 
tanácsadásban. Egy kliens átlagosan 5 alkalmas tanácsadásban részesült. Ha gyermek 
pszichológiai tanácsadásáról van szó, minden esetben szülői konzultáció és rendszeres szülői 
kapcsolattartás, visszajelzés a gyermekről valósul meg. Szakmailag fontosnak tartom, hogy a 
szülők pszichoedukációja is szerepet kapjon a gyermek pszichológiai gondozása mellett, így 
érhető el, hogy a családok megelőzzék, önmaguk is kezeljék a későbbi stressz,- és 
konfliktushelyzeteket. Változatos élethelyzetekben kértek segítséget a családok: 
krízisesemények (válás), óvodai és iskolai beilleszkedési, teljesítményhez kapcsolódó 
panaszok, életvezetési problémák, gyermeknevelési kérdések, párkapcsolati problémák. Ebben 
az évben is magas volt a pszichiátriai panaszokkal hozzám fordulók aránya, ezekben az 
esetekben a rendszeres pszichiátriai gondozás és terápia kiegészítéseként vállaltam a 
pszichológiai megsegítést, fontosnak tartottam a kliensek továbbirányítását. 
Az óraszámok telítettsége a 2019-as évben is igen magas volt: a heti rendszerességű 
találkozások megvalósíthatatlanok voltak, sajnos gyakran előfordult, hogy 2-4 hét elteltével 
tudtam újabb időpontot adni, ami a folytonosságot gátolta. Mindez a magas esetszámok és a 
kevés rendelkezésre álló óraszám miatt alakult így.  
Rendszeres konzultáció és kapcsolat jellemző a családgondozó kollégákkal Kiskunhalason és 
a Kistérségben is. Telefonos és e-mailes kapcsolattartás útján tudunk időpontot egyeztetni, 
esetekről konzultálni. Tompa, Kelebia, Balotaszállás, Kisszállás településekről rendszeresen 
jutnak el hozzám kliensek, egyéni szervezésben, tömegközlekedéssel.              
Az előző év folytatásaként, családterapeuta jelöltként, a 2019-as évben Kádár Katalin 
családkonzulens kollégával kettős vezetés mellett, szupervíziós támogatással családterápiát 
biztosítottunk egy családnak, akik a Szegedi Gyermekpszichiátria javaslata alapján kérték ezt 
a lehetőséget. Jelenleg is vár egy család családterápiára, amelyet a Kistérségben egyedülálló 
módon a családok számára ingyenesen tudunk biztosítani.  
 

Családok Átmeneti Otthona /CSÁO/ 
 

Családok Átmeneti Otthona I. - II. intézményeit a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központjába integrálták. 



A 40 férőhelyes Családok Átmeneti Otthona I. és a 25 férőhelyes Családok Átmeneti 
Otthona II. (telephelyük: Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. és 11/a).  

A családok átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven felnőtt és gyermek 

együttes ellátását biztosítja.” A két intézmény a gyermekvédelmi alapellátásában nyújt 

szolgáltatást az 1997. évi XXXI törvény és a  15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.  

E gyermekjóléti alapellátási formához hat település, Tompa, Kelebia, Balotaszállás, Kisszállás, 

Harkakötöny és Kunfehértó csatlakozott, ezzel a gyermekjóléti alapellátás ellátási területe 

jelentősen megnövekedett.   

Mindkét intézmény megszakítás nélküli munkarend szerint működik. 

A feladatellátás, szabályozás azonos, eltérés csak a statisztikai adatokban van. 
 

   Az elhelyezési feltételek nem változtak az előző évhez képest. A személyi térítési díj is 

azonos 7500 felnőtt/fő /hó és 3600 /fő/hó a gyermek. A tavaly évhez hasonlóan a drog 

problémával küzdő felnőttek, valamint a pszichiátriai betegségben szenvedő édesanyák 

jelentek meg legnagyobb számban.  

A drog megjelenése egyre nagyobb probléma elé állítja az intézményt. Drog hatása alatt olyan 

módosult tudatállapot alakul ki, amit nem tudunk kezelni. Mivel nem vagyunk zárt intézmény 

és nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy megvédjük a menekülő családtagokat, valamint az 

intézmény adottságából adódóan bántalmazott anya és gyermeke számára nem tudunk 

biztonságos lakhatást biztosítani, ilyen esetben az OKIT-tal vesszük fel a kapcsolatot.  

( Tavaly rendőrségi ügyünk volt abból, hogy egy drog hatása alatt lévő bántalmazó apa 

megcsavargatta a műszakban lévő kolléga kezét. ) 

 

A tárgyi elhelyezési feltételek sem változtak, Csáo I. 14 lakószoba Csáo II. 6 lakószoba. A 

szükséges felújítások nem kezdődtek meg. 

Az előző évektől eltérően a bőrgyógyászati státuszvizsgálatról szóló igazolást háziorvostól is 

elfogadunk, mert ez meggyorsítja a folyamatot, illetve ha probléma van, a háziorvos úgyis 

tovább irányítja az ellátottat. 

 

Minkét intézmény 100-os kihasználtsággal működött az előző évben. Tavaly 189 ellátottunk 

volt összesen a két intézményben ebből, 103 fő volt a gyermekek száma. ( halmozott adat ) 

A két intézményben összesen 29 kiköltöző család volt a tavalyi évben. A kiköltöző családok 

egy része visszaköltözött előző lakhelyére, vagy szívességi lakáshasználók lettek. 5 család 

albérletbe költözött. Tavaly nem tudtunk költségalapú bérlakásra sikeres pályázatot benyújtani. 

 

2019-ben több programon vettünk részt és valósítottunk meg 

 



A Taj alapú nyilvántartás vezetése zökkenő mentes volt.  A térítési dj fizetésénél 

megfigyelhető, hogy a kiköltöző családok nagy többsége nem fizet térítési díjat a kiköltözést 

megelőző hónapban, így a hátralékok nagy része ebből tevődik össze.  

Részt vettünk a jelzőrendszer tagjai által szervezett rendezvényeken. Ilyen volt a tavaly évben 

megrendezett Police Cafe. 

A  2017-ben elindult drog prevenciós foglalkozásokat tavaly évben is folytattuk a gyermekek 

és felnőttek körében egyaránt. Ezek a foglalkozások beszélgetős interaktív formában zajlottak, 

a gyermekek esetében pedig játékos formában. 

Részt vettünk az ATOSZ  ( Családok  Átmeneti Otthonai Érdekképviseleti Szervezete ) 

közgyűlésén. Ahol többek között szó volt a gyermekvédelmi adatlapok elektronizálásáról, a 

vezetett adatlapok átdolgozásáról, külső férőhelyek átgondolásáról, a kiköltözött családok 

visszaköltözéséről.  

 

A MACSGYOE és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Kiskunhalason regionális szakmai napot tartott melyen képviseltük az intézményt. Témája: 

Szegregátum és a szerhasználat - a szegregátumban élőkkel folytatott szociális munka 

hatékonysága, szegregáció a közoktatásban, kábítószer használat, antiszegregációs 

projektmunka bemutatása. A napot műhelymunka zárta.  

Tavasszal az Átmenti Gondozást Ellátók Érdekvédelmi Szövetsége által szervezett 

konferencián vettünk részt, melyen többek között szó volt a külső férőhelyekről, pszichiátriai 

betegek ellátásáról. 

 

A TOP-5.2.1-1-15BK-2019-00005 azonosítószámú „ Együtt egymásért Kiskunhalason” című 

pályázat keretén belül a Református Egyház szervezésében gyermekeink szüleikel együtt 

ellátogattak a Gemenci erdőbe melynek költsége biztosított volt. Valamint az egyház 

pályázatba bevont szakemberei ( tanárok, védőnők ) foglalkoztatták az óvodás és általános 

iskolás gyerekeket. A foglakozások témája korcsoportonként eltérő volt. Testi -  lelki egészség, 

függőségi prevenciós foglalkozások, családi életre nevelés, egészséges életmód, „fiús és lányos 

délután”.  A védőnők a csecsemők és kisgyermekek egészséges táplálása, a szűrővizsgálatok 

fontossága, gyermekek korszerű nevelése témakörben tartottak kiscsoportos foglalkozásokat a 

szülőknek. A pályázat keretén belül nyáron  Angol nyelvű napközis táborba töltötték a tavaszi 

szünetet az intézményben lakó iskolás korú gyerekek. 

 

Közreműködünk költségalapú bérlakások pályázatának benyújtásánál, az elmúlt évben 

költségalapú bérlakáshoz nem tudtunk ellátottat juttatni. Egyre több család él a lehetőséggel és 

használja az intézmény számítógépét, melyen munkalehetőségeket, albérletet tudnak keresni. 

Az előtakarékosság szempontjából kevés család tud hosszabb távon takarékoskodni, ennek oka 

a tartós bejelentett munkahelyek hiánya. Folyamatosan tájékoztatjuk a lakókat a tudomásunkra 



jutó munkalehetőségekről és albérletekről. Tavaly évben egy gyermek sem került szakellátásba, 

illetve minimálisra csökkentettük az iskolai mulasztások számát.  

 

Iskolai szünetekben a gyermekek foglalkoztatása folyamatos volt. Tavasszal a Bács- Kiskun 

Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház Vadasparki belépőjegyet adományozott az 

intézmény számára, a napot egy ebéddel zártuk.  Nyáron több alkalommal mozi látogatással, 

kinti és benti foglalkozásokkal, kirándulásokkal, arcfestéssel, zenés tornával, meseolvasással, 

kézműveskedéssel, activityvel tettük színesebbé a gyerekek mindennapjait. Ellátogattunk 

Etyekre a Filmstúdióba, illetve Felcsútra a Puskás Stadionba.  Az utazáshoz a fenntartó 

biztosított kisbuszt. Nyáron két alkalommal a Máris Holland Magyar Gyorssegítő Szolgálat 

által üzemeltetett tanyára látogattunk el, ahol a gyerekek játszhattak és egy közös vacsorával 

zártuk a napot. Júliusban Kunfehértóra a „Fehértó Tone fesztiválra” vittünk pár kiskamaszt ahol 

„Halott pénz” és „Majka” koncertet hallgathattak meg. A belépőket a Kunfehértói 

Polgármesteri Hivatal ajánlotta fel. Augusztus végén a Kisebbségi Önkormányzat segítői 

szakemberek bevonásával segítették a gyerekek iskolai felzárkóztatását.  

 

Nyár elején a Szegedi Családok Átmeneti Otthona munkatársai látogatták meg 

intézményünket, ősszel pedig visszahívást kaptunk Szegedre. Egy a szakmai nap keretében 

gyakorlati tapasztalatokat és dilemmákat osztottunk meg egymással.  

Négy alkalmas kompetenciafejlesztő foglalkozást tartottak a szakemberek az intézményben, az 

EFOP – 3.7.3 – 16 pályázat keretén belül. A munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű, 

beleértve romák és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának javítása, 

illetve munkaerő piaci integrációjuk elősegítése volt az előadás célja. Az intézményben élő 

felnőttek vettek rajta részt, Az előadások megrendezése szombatonként történt a 

zökkenőmentes munkavállalás miatt. 

 

 Szülő csoportot szerveztünk, melynek témája volt a gyermekek egészséges családban való 

nevelkedése mellett, a táplálkozás, szoptatás, évszaknak megfelelő öltöztetés, szülői szerepek.  

Minden jeles ünnepet megtartottunk intézményi szinten. Farsangon palacsintasütés, jelmez 

bemutatót szerveztünk. Anyák napján apró ajándékot készítettek a gyerekek a szüleiknek a 

szakdolgozók segítségével, gyermeknapot szabadtéri játékokkal, ügyességi versenyekkel 

gazdagítottuk, mikulásra minden gyermek mikulás csomagot kapott, melyet az intézménybe 

meghívott Mikulás adott át.  A fenntartó 10 kiló töltött káposztának való húst adományozott az 

intézményben élőknek, amit a lakók közösen főztek meg. Az intézmény szervezésében nagy 

sikere volt az „ Anyák Karácsonya” felhívásunknak. A környező településekről és 

Kiskunhalasról is több adomány érkezett, melyben többek között tisztálkodási, szépségápolási 

szerek, édességek voltak. Karácsony előtt egy, a városban élő profi fényképész, családi képeket 



készített az intézményben élőkről, amit előhívás után ingyen megkaptak a családok. A városban 

elő civilek egész évben támogatták az intézményben élőket ruhaadománnyal. 

 

Védőnői Szolgálat 
 

Kiskunhalas város Védőnői Szolgálatának 2019. évi ide vonatkozó statisztikája a 
következőképpen alakult.  
 

10 védőnői körzetünkben 0 – 7 éves korú gyermeket nevelő családok, és az első 
gyermeküket váró családok száma:  ~1285 

0 – 7 éves korú gondozott gyermekek száma: ~1591 fő 

Az év folyamán először megjelent várandósok száma: 252 fő  

Ebből fiatalkorú várandós anyák száma: 4 fő (14-18 év közötti) 
             14 év alatti nem volt 

 
 

 

 

 

 

 

- Élveszületések száma 2019 évben: 210 fő 
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- Koraszülöttek száma 2019 évben: 13 fő (~10 %) 

- Halvaszülés:  0 fő 

- Csecsemőhalott: 1 fő 

 

2019. évben az először jelentkező várandós anyák száma kissé emelkedett,(+11) míg az 
élveszületések száma az előző évhez képest jelentősen csökkent. (-38)   

 

Védőnői esetjelzés a Gyermekjóléti Szolgálat irányába 34 alkalommal történt, ami az előző 
évhez képest kevesebb. A jelzéseken kívül 2019-ben még 25 alkalommal történt felkérésre 
helyzetértékelés, környezettanulmány készítése a már gondozásban lévő családokkal 
kapcsolatosan, és 14 alkalommal történt egyéb írásos tájékoztatás. 
 

Napi szinten vagyunk kapcsolatban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
munkatársaival, Gyámügyi Osztály és a Családok Átmeneti Otthonának munkatársaival, 
szükség szerint óvónőkkel, gyermekorvosokkal, a kórházzal és különböző 
segélyszervezetekkel. 

 

Az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatokon és védőoltásokon való megjelenés mostanra 
csak egy igen szűk rétegnél jelent problémát a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű 
roma lakosság körében. A külterületen élők esetében pedig szeretném kiemelni a 
Tanyagondnoki Szolgálat segítő közreműködését, melynek köszönhetően a 
szűrővizsgálatokra történő bejuttatást sok esetben segítik.   

 

Látogatásaink során a hátrányos helyzetű családoknál továbbra is gyakran tapasztaljuk az 

alkohol és tudatmódosító szerek rendszeres fogyasztását. Hosszú távú hatásai már láthatóak 
is, tovább mélyíti a családok elszegényedését, és egyre gyakoribb ezekben a családokban a 
gyermekek veszélyeztetése és elhanyagolása. Ezáltal sajnos egyre gyakrabban kerül sor a 
gyermekek családból történő kiemelésére. 

 

 

Általános illetve középiskolákat ellátó védőnők beszámolói alapján elmondható hogy az 
iskolákban emelkedő számban jelennek meg a pszichés problémákkal, önértékelési 
zavarokkal, beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekek. Ahol már van iskolapszichológus ott 
élnek is a gyermekek ezzel a lehetőséggel. Ahol pedig még nincs, ott nagyon nagy szükség 
lenne rá, védőnők tapasztalatai szerint már általános iskolások esetében is. 

 

Valamennyi iskola és ifjúsági védőnő megfelelőnek és rendszeresnek jelezte a 
kapcsolattartást a gyermekvédelmi rendszerhez tartozó intézményekkel, és kollégákkal. A 
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Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskolájának 
védőnője külön kiemelte, hogy nagyon jó az együttműködése a Kisebbségi Önkormányzat 
munkatársaival. Az intézménybe járó hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában sokszor kéri 
a segítségüket és eredményesen tudnak együtt dolgozni.  
Az együttműködést a gyermekvédelemben dolgozó társintézményekkel tehát valamennyi 
védőnő jónak és rugalmasnak ítéli. Az esetmegbeszélések során lehetőség van a vélemények 
egyeztetésére, mely hosszú távon segíti a családok közös gondozását, és munkánkat. 
Reméljük a jövőben is sikerül fenntartani ezt a harmonikus együttműködést.  

 

Rendőrkapitányság 

- A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban levő programjai 
 

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányságon évek óta hatékony tevékenységet folytatunk a 
bűnmegelőzés területén. A D.A.D.A. program – bár egyre csökkenő létszámmal – de még 
mindig jelentős szereppel bír.  
 

Az OVI-ZSARU programot megpróbáltuk minél szélesebb körben propagálni, így a múlt évben 
minden Kiskunhalasi óvoda csatlakozott a programhoz, így már minden óvodás kapcsolatba 
kerülhet a rendőrséggel, a megelőzési programokkal. 
 

Kiemelt figyelmet fordítunk a szórakozóhelyek ellenőrzésére, annak érdekében, hogy a fiatalok 

elkerüljék a különböző tudatmódosító szerek kipróbálását és használatát.  
Kiemelt figyelmet fordítunk az idősek és a külterületen élők biztonságára, arra, hogy ismerjék 
meg azokat a módszereket, melyekkel hatékonyan tudnak tenni áldozattá válásuk elkerülésének 
érdekében. Több nyugdíjas klubban is tartottunk előadást, részt vettünk közmeghallgatáson, 
falunapon, egyéb rendezvényeken. 
 

Piacos, tanyás akciók, ünnepek előtti prevenciós felhívások (karácsony, húsvét, ballagás, 
iskolai szünetek, iskolakezdés, mindenszentek) segítségével erősítettük a bűnmegelőzési 
propaganda tevékenységet. 
 

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a tanulók minél kevesebbet hiányozzanak az iskolából. 
Egyre nehezebb feladatunk van, hiszen sok a hiányzó diák, melynek a következménye lehet, 

hogy hamarabb válnak áldozattá, illetve bűncselekmények elkövetőjévé.  
 

A jelzőrendszer tagjaival rendszeres a kapcsolattartás, így egymás munkáját segítve 
kölcsönösen tájékoztatjuk a résztvevő feleket a különböző feladatokról. Igény és szükség 
szerint esetmegbeszéléseket tartunk.  
 

A közterület-felügyelőkkel és a mezőőri szolgálattal és a tanyagondnokokkal jellemző a napi 
kapcsolattartás. Amennyiben az iskolák, játszóterek, orvosi rendelők, kórház, különböző 
közintézmények környékén olyan szabálysértést, illetve bűncselekmény elkövetését 
tapasztalták, amihez rendőri segítség és intézkedés kellett, soron kívül adtak jelzéseket 
részünkre, és együttműködtek az így adódó feladatok végrehajtásában.   
 

 

A félévente megrendezésre kerülő Járási Egyeztető Fórumokon részt vettek a különböző 
intézmények vezetői, a középiskolák diák önkormányzatának tagjai, az ifjúságvédelmi munkát 
segítő koordinátorok, polgárőrök, mezőőrök, az egyház és a sajtó képviselői, a szülői közösség 
illetve munkaközösség tagjai is. Ezenkívül a helyi polgármester és alpolgármesterek, valamint 
a járás polgármesterei is meghallgatták az előadásokat. 
 

A 2019-2020-as tanév elején, az illetékességi területünkön található iskolákba az iskola 
rendőrökkel közösen elmentünk, ahol az igazgatókkal és az ifjúságvédelmi koordinátorokkal 
beszélgettünk az iskolai agresszió megelőzéséről, a napi gondokról.  
 



-  A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 

 

Az iskolákban és azon kívül előforduló, gyermekeket veszélyeztető tényezők felmérése után, 
ezen tényezők csökkentése szükségessé vált.  
Ennek érdekében több alkalommal szerveztünk akciókat a délelőtti, délutáni és esti órákban is, 
hogy az iskolakerülő diákokat feltérképezzük - 2019. évben erre nem volt példa -  valamint 

képet kapjunk az esetleges alkoholfogyasztási szokásaikról.  
 

Az iskolai ifjúságvédelmi koordinátorokkal és segítőkkel szorosan együttműködve 
megpróbáljuk feltérképezni a fiatalok deviáns csoportjait, az elkövetővé és áldozattá válás 
megelőzése, illetőleg a bűncselekmények megelőzése érdekében többször is tartunk 
esetmegbeszéléseket. Az iskolák rendezvényein különböző felvilágosító előadások 
megtartásával, évek óta részt veszünk.  
 

- A hozzátartozók közötti erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

A rendőri állomány minden tagja kiemelt feladatként kezeli a hozzátartozók közötti erőszak 
kérdését. A járőrök és a körzeti megbízottak által jelzett esetekben konkrétan megállapítható, 
hogy a rendőri intézkedések magánlakásban kerültek foganatosításra, mely során valamennyi 
esetben sor került a sértettek részére a jogorvoslati lehetőségek ismertetésére. Többnyire a 
hosszú ideje konfliktusos viszonyban élő családtagok között zajló családon belüli erőszak a 
jellemző. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányságon az áldozatvédelmi referens folyamatosan 
figyelemmel kíséri az áldozatvédelmi feladatokat. Többszöri tájékoztatás után a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság teljes állománya rendelkezik már olyan ismeretekkel, hogy a 
bűncselekmény helyszínén elsődleges tájékoztatást tud adni a sértettnek az áldozatsegítő 
szolgáltatásokról.  
 

- Megelőző vagyonvédelem 

 

A bűnügyi osztály állománya a közrendvédelmi osztály munkatársaival közösen elemzi a helyi 
vagyon elleni bűncselekményeket, a sajtóban ennek megfelelően próbálunk megelőző 
felhívásokat közreadni. Tájékoztatjuk a lakosságot a vagyon elleni bűncselekmények 
alakulásáról, felhívjuk a figyelmet az új típusú bűnelkövetési módszerekre, az azokkal 
szembeni védekezés lehetőségeire. Az ügyfelek részére kialakított váróhelyiségben biztosítjuk 
a vagyonvédelmi tájékoztatók hozzáférhetőségét, valamint a rendezvényeken is biztosítunk 
szóróanyagot. A többi szakterület bevonásával részt veszünk különböző fórumokon – 

kistérségi, lakossági, polgárőr – és rendezvényeken. 
A korábban már felsorolt rendezvényeken kívül a tanyás és piacos akciók azok, amikor az 
időskorúakkal kapcsolatba tudunk lépni, és elmondani, hogy hogyan kerüljék el az áldozattá 
válást. A sajtóközleményekben egyes bűncselekmények kapcsán megelőzési tanácsokat is 
adunk. A diákok oktatása során az őket és családtagjaikat - főleg az időskorúak, egyedülállók, 
külterületen élők – fenyegető veszélyek megismertetésére is nagy hangsúlyt fektetünk.  
A témához kapcsolódó szóróanyagokat a rendezvényeken hozzáférhetővé tesszük, a 
megelőzési plakátok elhelyezésével pedig széles körben kaphatnak tájékoztatást az érintettek 
és veszélyeztetettek.  
Korábban két középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást az érettségihez 
szükséges 50 órás közösségi munkával kapcsolatban. A diákokat bevonjuk a prevenciós 
munkába, szórólapok osztásába, figyelemfelkeltő akciókba - mindenszentek, karácsony, 
ballagás, húsvét, vásárnapok. 
 

- A kábítószer prevenció helyzete 

 

A tanulókat, diákokat és a fiatalokat, valamint szüleiket is megpróbáljuk minél szélesebb 
körben tájékoztatni a kábítószer és különböző tudatmódosító szerek használatából eredő 
veszélyekről. Működtetjük a központilag elrendelt programokat - DADA, ELLEN-SZER, 

ezeken kívül minél több rendezvényen törekszünk a szórólapokat eljuttatni a veszélyeztetett 
korosztályhoz. Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó Szolgálatot, valamint 2014. novemberétől 



az új drogprevenciós tanácsadói feladatokat is ellátjuk. A DADA és ELLEN-SZER program 

oktatásán kívül, megpróbálunk minél több iskolába és kollégiumba eljutni, ahol a kábítószer és 
az újonnan megjelent tudatmódosító szerek és dizájner drogok fogyasztásának megelőzésével 
kapcsolatban tartunk előadást.  
 

A városi és vidéki rendezvényeken – autómentes nap, sörfesztivál, polgárőr- és falunap – több 
alkalommal is részt vettünk, ahova több témakörben is vittünk szóróanyagot, teszteket és 
kérdőíveket töltettünk az érdeklődőkkel. Kerékpárokat regisztráltunk a BIKE SAFE program 

keretén belül, aminek nagy sikere volt, és amire nagyon nagy igény jelentkezik. 
 

Illetékességi területünkön szerhasználókkal foglalkozó szervezet nem működik, a kezeléseket 
Szegeden és Pécsen végzik. Összességében a fogyasztási szokások változtak, hiszen az új 
pszichoaktív anyagok bővülése napi felkészülést igényel. Egyre fontosabb, hogy a fiatalokat 
tájékoztassuk a különböző tudatmódosító szerek használatának kockázatáról. Egyre több olyan 
anyag jelenik meg a piacon, melyek nem minősül kábítószernek, de fogyasztása kockázatos.  
 

2014. októberétől egy új program bevezetésére került sor. Drogprevenciós tanácsadó áll a 
szülők rendelkezésére, aki rendszeresen fogadóórát, telefonos ügyeletet tart, valamint 
elektronikusan is elérhető. Lehetőség és igény szerint vesz részt a szülői értekezleteken, ahol a 
szülők számára tart felvilágosító előadást. Ez a program nem váltott be a hozzá fűzött 
reményeket, hiszen teljes érdektelenség jellemzi a programot, a szülők egyetlen alkalommal 
sem éltek a megkeresés lehetőségével. 
 

Az országban elsőként a roma és hátrányos helyzetű diákoknak szerveztünk Police Café 
módszerrel foglakozásokat - Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola, Kiskunhalasi 
Kertvárosi Általános Iskola, KSZC Vári Szabó István Szakiskola és Kollégium, Kiskunmajsai 
Arany János általános Iskola -. A Kiskunhalasi CNÖ kérésére a Rostás Lászlóról elnevezett 
cigány közösségi házban 2019. november 20-án 24 fő cigány származású 7. és 8. osztályos 
tanulóknak 9 rendőr közreműködésével szerveztünk hasonló foglakozást. A téma a diákok 
távoltartása a drogtól. Kis csoportokban azaz asztalgazdák bevonásával beszélgettünk a 
drogokról, hogy miért próbálják ki, mit lehetne helyette csinálni, milyen következményei 
lehetnek a fogyasztásának, hova fordulhatnak segítségért. A gyerekek az iskolában az 
igazgatónőnek lelkesen meséltek a programról, ahol elmondásuk alapján jól érezték magukat 
és hasznosnak tartották. A rendezvényről elismerően nyilatkoztak a civilek és a rendőrök is, 
valamint a program vezetője Dr. Molnár Katalin is.  
 

 

- Az Iskola Rendőre Program értékelése 

 
Jelenleg a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság illetékességi területén, 20 településen, 28 általános 
iskola napi tevékenységében vesz részt összesen 24 fő iskolarendőr. Az iskolarendőrök 
folyamatosan tartják a kapcsolatot az oktatási intézmények vezetőivel, az intézményekben 
szórólapokat, plakátokat helyeznek ki, rendszeres bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet 
folytatnak. A múlt tanév végén is minden általános és középiskolában tartottunk előadást a 

„Nyár veszélyei”- ről. A tanév végén és e tanév elején több óvodás és általános iskolás csoport 
tett látogatást a rendőrkapitányságon, ahol játékos formában bűn- és balesetmegelőzési 
foglalkozásokon vettek részt.   
A nyári szünetben is több csoport érkezett hozzánk, a cserediákoktól kezdve a táborozókon 
keresztül a nyári napközisekig sok-sok gyerekcsoport, különböző korosztályból. Ezeken a 
foglakozásokon is sok segítséget kaptunk az éppen szolgálatban levő iskolarendőröktől 
 

- A bűnmegelőzési tanácsadó tevékenységének rövid jellemzése 

 

Az illetékességi területünkön egy középiskola vesz részt a programban. A megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően szükség és igény szerint vesz rész a bűnmegelőzési tanácsadó az 
iskolában. A múlt év során részt vett az iskola rendezvényein, szülői fogadókon, az évek óta 
megrendezésre kerülő egészségnapon. Heti rendszerességgel az ifjúságvédelmi koordinátorral 



elemzi a felmerülő problémákat, szorosan együttműködik az iskola pszichológusával, 
orvosával és védőnőjével. Feladatköréhez tartozik a pályaorientációs tanácsadás is, mely a 
rendőri hivatás vállalását népszerűsíti.                  

- Kommunikáció tevékenység 

 

A sajtó felé történő kommunikáció során az információk közlésekor kiemelt figyelmet 
fordítottunk a közérthetőségre, lehetőség szerint kerültük a szakkifejezéseket. Elzárkózunk 
minden, az ügyre, illetve a nyomozás lefolytatására vonatkozó intimitásra, a felderítés 
részleteire irányuló kérdésektől. Különösen óvtuk a sikeres felderítés során alkalmazott 
módszereinket. A felderítések esetében általában az elkövető elfogását, őrizetbe vételét és a kár 
megtérülését kommunikáltuk, fokozott hangsúlyt fektettünk a vádemelésre megküldött ügyek 
bemutatására, különösen azokban az esetekben, melyeknek jelentős sajtóvisszhangja volt.  
 

Pártfogó Felügyelet 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a pártfogó 
felügyelet ellátása során szerzett tapasztalatai, tényadatai alapján elkészítette, és 
rendelkezésre bocsátja a 2018. évre vonatkozó jelzőrendszerrel kapcsolatos beszámolót. 
Jelenleg, a Kiskunhalason illetékes 2 pártfogó felügyelő közel 200 folyamatban lévő ügyben 
jár el. Az ügyek nagy többsége felnőtt korú ügyfeleket jelent, ezen belül is rendkívül magas a 
közérdekű munka büntetésre ítéltek száma. 
2019. évben összesen nyolc alkalommal kellett környezettanulmányt készíteni Kiskunhalason 
fiatalkorúak ügyében, közülük ketten mára betöltötték a 18. életévüket. Egy esetben 
gyermekkorú ügyében a Gyámhivatal megkeresésére is kellett környezettanulmányt készíteni 
megelőző pártfogás elrendelése előtt, mely esetben a megelőző pártfogás elrendelésre is került. 
Jelenleg fiatalkorúak esetében 2 darab folyamatban lévő közérdekű munkabüntetés ügy van a 
településen. Folyamatban lévő pártfogó felügyelet száma fiatalkorúak ügyében négy, ebből 
azonban ketten már betöltötték 18. életévüket, egy esetben gyermekkorú ügyében megelőző 
pártfogó felügyeletről beszélünk, egy fiatalkorú pártfogolt pedig más bűncselekmény 
elkövetése miatt előzetes letartóztatását tölti.   
A bűncselekmények tekintetében a vagyon elleni bűncselekmények –lopások- vannak 

legnagyobb számban, de jelen vannak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények is. Az 
ítéletek között megjelentek az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos bűncselekmény típusok. 
Ezekben az ügyekben az ügyfeleket közérdekű munka büntetésre ítélték.   Az ügyfelekkel 
történő beszélgetések során kiderül, a kábítószer probléma továbbra is jelen van a fiatalok 
körében, a legnagyobb problémát az un. „dizájner drogok” térhódítása jelenti 
A pártfogó felügyeletek mellett mi készítjük továbbra is a rendőrség, bíróság számára a 
környezettanulmányokat és az ügyészség részére a pártfogó felügyelői véleményeket.  
   A szociális szférában dolgozó kollégákkal továbbra is nélkülözhetetlen a kapcsolattartás, 
Kiskunhalason továbbra is Jáger Szabolcs és Belényi Gábor az illetékes pártfogó felügyelők, 
az ügyfeleknek a 6400 Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór u. 26/A szám alatt kell eleget tenniük 
jelentkezési kötelezettségüknek.  
Jáger Szabolcs hivatali elérhetőségei: 6400 Kiskunhalas, Dr Nagy Mór u. 26/A, telefon: 
30/551-54-85, e-mail: jager.szabolcs@bacs.gov.hu, fogadónap: minden héten csütörtökön 
8:00-12:00, 13:00- 16:00 

6400 Kiskunhalas, Dr Nagy Mór u. 26/A, telefon: 70/370-86-78, e-mail: 

belenyi.gabor@bacs.gov.hu, fogadónap: minden héten szerdán 8:00-12:00, 13:00-16:00  

 

 

mailto:belenyi.gabor@bacs.gov.hu


Tárgy: KIHA Földhő Kft. megalapítása 

31/2020. (V.26.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a Halasi Városgazda Zrt. alapítója 
hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi Városgazda Zrt. 15%-os részesedéssel részt vegyen 

a KIHA Földhő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításában, úgy, hogy az 

megfeleljen a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8.§-ban foglalt 

szabályoknak. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi Városgazda Zrt. 
a KIHA Földhő Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához szükséges 450.000, - Ft 

összeget a saját pénzeszközeiből biztosítsa. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Halasi Városgazda Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy a KIHA Földhő Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával 

összefüggő dokumentumokat és azok esetleges módosításait aláírja, az alapítói 
jogokat gyakorolja, és alapítóként a szükséges döntéseket meghozza a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt követelmények betartásával. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata felkéri a Halasi Városgazda Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy minden év május hónapjában számoljon be Kiskunhalas 
Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a KIHA Földhő Korlátolt Felelősségű 
Társaság működéséről. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
INDOKOLÁS 

Halasi Városgazda Zrt. (továbbiakban Zrt.) vezérigazgatója azzal a kéréssel kereste fel 
Kiskunhalas Város Önkormányzatát (továbbiakban Önkormányzat), mint a Zrt. alapítóját, – az 

Alapító okirata alapján – hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Zrt. gazdasági társaság 
megalapításában 15% tulajdonrészesedéssel részt vegyen. 
Egyeztetéseket követően az Önkormányzat támogatja, hogy a Zrt. részt vegyen a geotermikus 

projektek megvalósításához szükséges feladatok ellátásának céljából létrehozni kívánt KIHA 

Földhő Korlátolt Felelősségű Társaság alapításában a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 8.§ (3) és (6) bekezdésében foglaltak betartása mellett, amely szerint: ,,(3) Az 

a gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat legalább e törvény szerinti 
többségi befolyással rendelkezik, csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat…”, ,,(6) A 

100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat 
végzésére, amelynek ellátására alapították - az állami vagyonról szóló törvény szerinti 
tulajdonosi joggyakorló társaságok, valamint a (8) bekezdés szerinti eset kivételével - 

gazdasági társaságot nem alapíthat.”, - 

A Zrt. köteles betartani Magyarország Alaptörvényének 38. cikkelyének (5) bekezdésében 
foglaltakat, miszerint ,,Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó 
szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a 
törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.”. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
Kiskunhalas, 2020. május 26. 

Fülöp Róbert s.k. 

    polgármester 



Tárgy: Kiskunhalas, 0938 hrsz. alatti út 53 m2 nagyságú részének értékesítése 

 

32/2020. (V.26. ) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kor-

mányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata - tekintettel Kiskunhalas Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott szabályo-

zási vonalra - elrendeli a Kiskunhalas 0938 hrsz. alatti útnak a GEO TERRA Földmérő 
Bt. által készített és 2020. április 17-én záradékolt vázrajz alapján történő megosztását, 
mellyel az ingatlan területe 53 m2-rel csökken, egyúttal az út 53 m2 nagyságú részét üz-
leti vagyonná nyilvánítja, a Kiskunhalas, 0938 hrsz alatti közterület mértékét 9427 m2-

ben határozza meg. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata az ingatlan megosztását követően értékesíti a 

Kiskunhalas, 0938 hrsz. alatti út 53 m2 nagyságú részét Balog Ödön és Szerencsés-

Fekete Ildikó vevők részére. Az ingatlan vételárát értékbecslés alapján nettó 5.000,-Ft 

forintban határozom meg. Az ügylethez kapcsolódó költségek a vevőket terhelik, az 

adásvételi szerződés aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom.  

 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

Az Önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében mielőbb gondoskodni szük-

séges az Önkormányzat saját bevételeinek növeléséről. Emellett önkormányzati érdek a helyi 
gazdálkodók beruházásainak elősegítése, működési feltételeinek javítása. A tárgyi ingatlan 53 

m2 nagyságú részét Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) ön-

kormányzati rendelet mezőgazdasági övezetbe sorolja, így az az üzleti vagyon részének tekin-

tendő. A fentiek alapján határoztam az ingatlan megosztásáról és értékesítéséről, valamint 

adásvételi szerződés aláírásáról. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. május 26. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitvatartási rendjének megállapítása 

33/2020. (V.27.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya 
által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§. (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a Kormánynak az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, 
valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendeletére 
tekintettel a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári időszakra a 
nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
- A Bölcsőde 2020. július 20. napjától - 2020. augusztus 02. napjáig zárva tart. A szünet 

előtti utolsó nyitvatartási nap 2020. július 17. napja (péntek). A szünet utáni első 
nyitvatartási nap 2020. augusztus 03. napja (hétfő). Ezen időponton kívül a nyári 
időszakban a Bölcsőde nyitva tart.  

2. A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 
szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 
gondozásáról. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata jelen határozattal hatályon kívül helyezi Kiskunhalas 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2020. Kth. számú határozatának 
második bekezdését. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
INDOKOLÁS 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint a fenntartó 
tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyári nyitvatartási rendjéről.  
A Kormánynak az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 
215/2020. (V. 20.) Korm. rendeletének 1.§ (3) bekezdése alapján az óvodák és a bölcsődék 2020. 
augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be. 
A városi bölcsőde vezetője a jogszabályokban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározottak szerint kialakította a bölcsőde nyári nyitva tartását, és azt fenntartói jóváhagyás végett 
beterjesztette a Hivatalhoz. 

Ezzel egyidejűleg megszervezésre került a zárva tartás idején a gyermekek szükség szerinti elhelyezése 
is. Ennek végrehajtása során a Bölcsőde együttműködik a város óvodai intézményeivel és az 
önkormányzati főzőkonyhákkal. Azok, akik a zárva tartás ideje alatt nem tudják megoldani gyermekük 
elhelyezését, a nyitva tartó ügyeletes óvodákba, elsősorban a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
intézménybe tudják gyermeküket vinni. 
Nyáron az önkormányzat bölcsődéje 2020. július 20-tól - 2020. augusztus 02-ig lesz zárva, ekkor valósul 
meg a bölcsőde tisztasági festése, kötelező fertőtlenítő – nagytakarítása. Ebben az évben felújítási, 
építési munkák is várhatóak. Nyitás: 2020. augusztus 03. (hétfő) 
Jelen döntést követően a szülők erről további részletes tájékoztatást kapnak és az igények felmérésre 
kerülnek a zárva tartás alatti bölcsődei elhelyezésről. 
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Kiskunhalas, 2020. május 27. 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődéje nyári nyitvatartási rendjének megállapítása 

34/2020. (V.27.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya 
által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a Kormánynak az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok 
megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendeletére tekintettel a Kiskunhalasi 

Bóbita Óvoda és Bölcsődéje nyári időszakra a nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
- A Bölcsőde 2020. augusztus 03. napjától - 2020. augusztus 14. napjáig zárva tart. A 

szünet előtti utolsó nyitvatartási nap 2020. július 31. napja (péntek). A szünet utáni 
első nyitvatartási nap 2020. augusztus 17. napja (hétfő). Ezen időponton kívül a nyári 
időszakban a Bölcsőde nyitva tart.  

2. A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 
szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 
gondozásáról. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

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

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint a fenntartó 
tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyári nyitvatartási rendjéről.  
A Kormánynak az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 
215/2020. (V. 20.) Korm. rendeletének 1.§ (3) bekezdése alapján az óvodák és a bölcsődék 2020. 
augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be. 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde vezetője a jogszabályokban, valamint a Szervezeti és 
Működési Szabályzatában meghatározottak szerint kialakította a bölcsőde nyári nyitva tartását, és azt 

fenntartói jóváhagyás végett beterjesztette a Hivatalhoz. 

Ezzel egyidejűleg megszervezésre került a zárva tartás idején a gyermekek szükség szerinti elhelyezése 
is. Ennek végrehajtása során a Bölcsőde együttműködik a város óvodai intézményeivel és az 
önkormányzati főzőkonyhákkal. Azok, akik a zárva tartás ideje alatt nem tudják megoldani gyermekük 
elhelyezését, a nyitva tartó ügyeletes óvodákba, elsősorban a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Bölcsődéjébe tudják gyermeküket vinni. 
Nyáron az önkormányzat bölcsődéje 2020. augusztus 03-tól - 2020. augusztus 14-ig lesz zárva, ekkor 
valósul meg a bölcsőde tisztasági festése, kötelező fertőtlenítő – nagytakarítása. Ebben az évben 
felújítási, építési munkák is várhatóak. Nyitás: 2020. augusztus 17. (hétfő) 
Jelen döntést követően a szülők erről további részletes tájékoztatást kapnak és az igények felmérésre 
kerülnek a zárva tartás alatti bölcsődei elhelyezésről. 
 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Kiskunhalas, 2020. május 27. 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Megállapodás önkormányzati tulajdonú földút (0555/71 hrsz.) megtisztításáról 
 

35/2020. (V.27.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati 
tulajdonú Kiskunhalas, 0555/71 hrsz.-ú földút megtisztítása érdekében 

Megállapodás jöjjön létre a melléklet szerinti tartalommal. 

2. A Megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírásáról saját 
hatáskörömben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Kiskunhalas, 0555/71 hrsz-ú földút, mely 
260 méter hosszú. A földút jelenleg fákkal és bokrokkal benőtt nehezen megközelíthető. Az 

Önkormányzat szándékában áll az út járhatóvá tétele, amit Megállapodás kötése útján kíván 
megvalósítani. 
A Megbízott Izsó Anikó Ilona a földút megközelíthetősége érdekében megtisztítja azt a benőtt 
fáktól, bokroktól, növényzettől teljes hosszában és szélességében. A Megbízott vállalja 
továbbá, hogy a nagyobb fák kivágásakor a gyökérzetet, tuskókat is eltávolítja az út területéről, 
valamint a kis méretű gallyakat összegyűjti egy, az út mellett lévő helyre. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy földmérő segítségével a munkálatok megkezdése előtt kitűzi 
az út pontos nyomvonalát, továbbá vállalja, hogy a Halasi Városgazda Zrt. által elszállíttatja az 
út mellé egy helyre a Megbízott által összegyűjtött gallyakat a munkálatok befejezését 
követően. 

A Megbízott a feladatok ellenértékeként az általa kivágott fákat, bokrokat, növényzetet – a 

gallyak kivételével - térítés mentesen elviszi. 
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 

Kiskunhalas, 2020. május 27. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
  



Melléklet 

 
Iktatószám:  
Ügyintéző: 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
amely létrejött egyrészről 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzsszáma: 
724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03, 

bankszámlaszáma: 11732064-15338806-00000000, képviseletre jogosult: Fülöp Róbert 
polgármester), mint Önkormányzat 
másrészről a 

Izsó Anikó Ilona (Születési neve: Borbényi Anikó Ilona, Szül.hely, idő: Kecel, 1973.08.20., 
Lakcím: Kiskunhalas, Járószék u.55.) mint Megbízott 

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. 
Előzmények 

A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Kiskunhalas, 
0555/71 hrsz-ú földút, mely 260 méter hosszú (lásd melléklet). A földút jelenleg fákkal és 
bokrokkal benőtt nehezen megközelíthető. Az Önkormányzat szándékában áll az út 
járhatóvá tétele, amit a Megbízott útján kíván megvalósítani. 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az előzményekben részletezettek alapján az Önkormányzat 
tulajdona a mellékletben szereplő térképen csíkozással jelzett Kiskunhalas, 0555/71 hrsz-

ú 260 méter hosszú földút, amely területet a Megbízott az Önkormányzat céljainak 
megvalósítása érdekében a jelen megállapodásban rögzített feltételekkel megközelíthetővé 
tesz, azt a kijelölt részen, teljes hosszúságában és szélességében kitisztítja a jelen 
Megállapodásban rögzítettek szerint. 

2. A Szerződő felek jelen Megállapodásban rögzítik, hogy a Megbízott a földút 
megközelíthetősége érdekében megtisztítja azt a benőtt fáktól, bokroktól, növényzettől 
teljes hosszában és szélességében. A Megbízott vállalja továbbá, hogy a nagyobb fák 
kivágásakor a gyökérzetet, tuskókat is eltávolítja az út területéről, valamint a kis méretű 
gallyakat összegyűjti egy, az út mellett lévő helyre. A munkálatok befejezését követően a 
Megbízott értesíti a kapcsolattartót a gallyak elszállítása érdekében. 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy földmérő segítségével a munkálatok megkezdése előtt 
kitűzi az út pontos nyomvonalát. Továbbá az Önkormányzat vállalja, hogy a Halasi 
Városgazda Zrt. által elszállíttatja az út mellé egy helyre a Megbízott által összegyűjtött 
gallyakat a munkálatok befejezését követően. 

4. A Megbízott jelen Megállapodásban rögzített feladatok ellenértékeként az általa kivágott 
fákat, bokrokat, növényzetet térítés mentesen elviszi. 



5. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás 2020. július 01. napján lép hatályba, és a 
Megbízott által a földút megtisztításáig, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig tart. 

6. A Felek kötelesek együttműködni, a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik 
teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információkat megadni. 

7. Amennyiben a Megbízott nem vagy előre láthatólag késedelmesen tudja teljesíti jelen 
Megállapodásban vállalt feladatot, köteles arról tájékoztatni a Megbízót. A Felek a 
tájékoztatást követően egyeztetnek, szükség esetén módosítják a Megállapodást. 

8. A Felek jelen Megállapodás szerződésszerű teljesítése esetére a rendes felmondás jogát 
kizárják.  

9. A felek kapcsolattartókat jelölnek ki. 

a) Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név: Meggyesi József 
Tel.: 06-77/523-125 

E-mail: meggyesi.j@kiskunhalas.hu  

b) Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név: Izsó Anikó 

Tel.: 20/4624550 

E-mail: aniko.izso@gmail.com  

10. A Megállapodás csak írásban módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek 
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, 
számlavezető bankjában, bankszámlaszámában, adószámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 

körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás 
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

11. Egyik fél sem felelős a másiknak valamely kötelezettség nem-teljesítéséért vagy 
késedelmes teljesítéséért, amennyiben a teljesítés elmaradása vagy késedelme sztrájk, 
lázadás, tűz, árvíz, természeti katasztrófa, háború vagy egyéb olyan hasonló ok 
következménye, amely annak a félnek az ellenőrzési körén, felróhatóságán kívül esik, 
feltéve, hogy ez a fél azonnal írásos jegyzéket küld erről a feltételről és működését amint 
lehetséges, folytatja. 

12. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

13. Felek megállapodnak abban, hogy vitáikat első sorban békés úton rendezik, ennek 
eredménytelensége esetére, jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták eldöntésére a 
Felek a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Kecskeméti Törvényszék 
illetékességét kötik ki. 

14. Mindkét fél kizárólag a jelen megállapodás tárgyát képező tevékenység teljesítésével 
összefüggésben kezeli a másik fél által számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A 
felek szavatolnak az érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségéért.  

  

mailto:meggyesi.j@kiskunhalas.hu
mailto:aniko.izso@gmail.com


A Felek az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így 
különösen: 

• az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 
GDPR), valamint 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvényeknek (továbbiakban: Infotv.),  

továbbá az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzik. 

A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti, egymással megegyező 
példányban aláírták. 

Kiskunhalas, 2020. május 28. 

……………………………….. ……………………………………. 
Fülöp Róbert Izsó Anikó Ilona 

polgármester Megbízott 
Kiskunhalas Város Önkormányzata  

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző: 
  Kollárné Dr. Lengyel Linda - jegyző 

 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:                                                                      
                        Csendes Ildikó                                                                    

     Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető                               

  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal                        
  



Melléklet: 
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Tárgy: Kiskunhalasi Szilády Református Futball Clubbal kötendő Együttműködési 
megállapodás 
 
 

36/2020. (V. 28.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a Kiskunhalas Város Önkormányzata és 
a Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club között létrejövő Együttműködési 
megállapodást a 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/A. szám alatti sportpályán öltöző 
céljára létesített felépítmény tulajdonjogáról és használatáról a melléklet szerinti 
tartalommal. 
Az együttműködéshez kapcsolódó megállapodás elkészíttetéséről és annak és esetleges 
módosításainak aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom. 
Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában áll a Kiskunhalas, 2385/4 hrsz-ú, természetben 
6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/a. szám alatt lévő ingatlan (Bundzsák Dezső Városi 
Sportközpont). Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2017. Kth. számú 

határozatával hozzájárulását adta a Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club részére 
említett ingatlanon történő öltöző építésére. 
Az Önkormányzat és az RFC az ingatlan és a felépítmény tulajdonjogát és használatát külön 
Együttműködési megállapodás keretében kívánják rögzíteni. 
Tekintettel arra, hogy a szándéknyilatkozatot követően a megállapodás megkötésére vonatkozó 
döntés meghozatalára is szükség van, a fentiek alapján határoztam az Együttműködési 
megállapodás megkötése tárgyában. 
Az Együttműködési megállapodást jelen határozat 1. sz. mellékletét képezi. 
 

Kiskunhalas, 2020. május 28. 
 

 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 
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Iktatószám: S/724-3/2020 

Ügyintéző: Tóth Péter 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről  
Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzsszáma: 724902, 
adószáma: 15724904-2-03, KSH statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert 
polgármester), mint Tulajdonos, 
másrészről 
Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club (rövidített név: Szilády RFC. székhely: 6400, 
Kiskunhalas, Kossuth utca 14., országos azonosító: 0300/60027/2011/2300004912981, adószám: 
18214019-1-03, KSH statisztikai számjele: 18214019-8551-521-03, képviseli: Fodor Tamás elnök), a 
továbbiakban mint RFC,: (továbbiakban együtt: Felek)  
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

1. Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában áll a Kiskunhalas, 2385/4 
hrsz-ú, természetben 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/a. szám alatt lévő ingatlan (Bundzsák Dezső 
Városi Sportközpont). Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2017. Kth. sz. 
határozatával hozzájárulását adta a Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club részére említett 
ingatlanon történő öltöző építésére. Felek rögzítik, hogy a Kiskunhalas, Kertész u. 28/a. 
(Bundzsák Dezső Városi Sportközpontban) szám alatti ingatlan területéből 244,4 m2 alapterületű 
részen felépítette az RFC az öltöző céljára szolgáló felépítményt (lásd: melléklet ferde vonalkával 
satírozott terület). 

2. A beruházás az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező ingatlanon valósult meg és a 
beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Tulajdonos és az RFC között a beruházás 
értékéről a felek jelen Megállapodást kötik meg, így az építési engedélyhez kötött beruházás és 
felújítás a megállapodás alapján az Önkormányzat tulajdonába kerül. 

3. Az RFC a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ”) által jóváhagyott 
sportfejlesztési programjának, a látvány-csapatsport támogatására, a támogatások felhasználására 
és ellenőrzésére vonatkozó jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének 
megfelelően, az Ingatlant a beruházás Önkormányzati tulajdonba kerülését követően a fenntartási 
költségek viselése ellenében/mellett beruházás esetében 15 (tizenöt) éves, határozott időtartamon 
keresztül térítésmentesen és kizárólagosan használja, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 
évvel meghosszabbító. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy az épület kizárólagos használatának értéke a meghatározott 
időtartamra bruttó 41 801 215.- Forint. 

5. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti munka az ingatlanon közös tulajdont nem 
keletkeztetnek. A Felek kölcsönösen elismerik, hogy a ráépítés eredményeként bekövetkező 
gazdagodást a Tulajdonos, mint az ingatlan tulajdonosa megtéríteni nem köteles a Beruházó 
részére. 

6. A Felek rögzítik, hogy az új épület felépítésével kapcsolatos minden költség az RFC-t terheli, az 
engedélyek beszerzése az RFC feladata és felelőssége. A Felek rögzítik továbbá, hogy a 
felépítmény a Tulajdonos könyveiben szerepel, valamint az épület üzemeltetésével és 
karbantartásával kapcsolatos valamennyi költséget az RFC viseli. 

7. Az RFC kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés alapján átlátható szervezetnek minősül. 
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8. Szerződő Felek jelen megállapodást az épület BK/ETDR/1294-15/2020 iktatószámon használatba 
vételi engedély határozat véglegesség válásának napjától számított 15 éves határozott időre kötik, 
amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbító. 

9. A jelen megállapodást a Szerződő Felek írásban – közös megegyezéssel – bármikor 
módosíthatják.  

10. A megállapodás megszűnik:  
- rendkívüli felmondással (12. pont szerint) 
- az adott vagyontárgyra vonatkozóan, a vagyontárgy megsemmisülésével,  
- az RFC jogutód nélküli megszűnésével a megszűnés napján,  
- amennyiben az RFC ellen jogerősen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a jogerőre 

emelkedés napján,  
- közös megegyezéssel,  
- jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.  

11. Rendkívüli felmondás esetén a felmondás a közléstől számított 15. nap. A Tulajdonos a 
megállapodást rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha  
- az RFC a jogszabályban vagy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségét vétkesen 

megszegi, 
- az RFC a vagyonban súlyos kárt okoz. 
Rendkívüli felmondás esetén a felek elszámolnak az épület maradványértékével. 

12. Közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén Szerződő Felek a megszüntetés és elszámolás 
feltételeiről megállapodnak.  

13. A Szerződő Felek, a jelen megállapodás teljesítése során felmerülő vitás kérdésekben kötelesek 
30 napon belül megkísérelni az egyezségkötést, amennyiben jogvitára kerül sor, a felek kikötik a 
Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a 
Vagyonrendelet és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

A Szerződő Felek, jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

Kiskunhalas, 2020. május 28. 

……………………………………. ……………………………………… 

Fülöp Róbert      Fodor Tamás 

polgármester  Elnök 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Szilády RFC. 
Tulajdonos  Hasznosító 

 

Jogi ellenjegyzés: 
 

……………………………….. 
Kollárné dr. Lengyel Linda  

jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

Pénzügyi ellenjegyzés:  
 

 

……………………………….. 
Csendes Ildikó  

pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 



Melléklet: 
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Tárgy: Hozzájárulás engedményezéshez 

 

37 /2020. (V.28.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 28/2020. (V.21.) Polgármesteri határozatával 
hozzájárult: 
a) a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata 

között 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. I. em. 17 szám, 1815/52/A/15 hrsz 
alatti, 1+2 fél szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 44 m2 alapterületű lakás 
vonatkozásában a bérlőkijelölési jog átadása – a vagyoni értékű jog értéke nettó 
5.000.000 Ft + Áfa - tárgyában létrejövő Megállapodás megkötéséhez, 

és 

b) a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata 
között a 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. szám I. emelet 18. ajtó, 

1815/52/A/16 hrsz alatti lakás 1/1 tulajdoni hányadának – melynek értéke 

10.000.000.- Ft (Áfa mentes) – elidegenítésére létrejövő adás-vételi szerződés 

megkötéséhez,  

és 

c) a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és a Halasi Városgazda Zrt. között a 
6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1. szám, 2524/6 hrsz alatti ingatlan 

138/10.000 tulajdoni hányadának – melynek értéke nettó 15.000.000.- Ft + Áfa – 

megvásárlására vonatkozó adás-vételi szerződés megkötéséhez. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul az a), b) pontokban foglalt 

szerződések megkötéséből eredő, Önkormányzatot megillető követelések Halasi 
Városgazda Zrt. részére történő engedményezéséhez és e tárgyban az 

Engedményezési szerződés megkötéséhez.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy - az Engedményezési 

szerződés létrejöttével - az Önkormányzat a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
felé fennálló követelését engedményezze a Halasi Városgazda Zrt. részére, amellyel a 
Halasi Városgazda Zrt. a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. felé fennálló 
tartozását egyenlítse ki. 

3. A jelen határozatban foglalt szerződések, megállapodások, és az egyéb szükséges 
dokumentumok aláírásáról, azok esetleges módosításáról saját hatáskörben 
gondoskodom, és felhatalmazom a Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatóját is az 

ügylethez kapcsolódó egyéb dokumentumok és ezek esetleges módosításainak 

aláírására. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 28/2020. (V.21.) Polgármesteri határozatával 
hozzájárult a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata 
között 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. I. em. 17 szám, 1815/52/A/15 hrsz alatti, 1+2 fél 
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szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 44 m2 alapterületű lakás vonatkozásában a 
bérlőkijelölési jog átadása – a vagyoni értékű jog értéke nettó 5.000.000 Ft + Áfa - tárgyában 
létrejövő Megállapodás megkötéséhez, és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és 
Kiskunhalas Város Önkormányzata között a 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. szám I. 
emelet 18. ajtó, 1815/52/A/16 hrsz alatti lakás 1/1 tulajdoni hányadának – melynek értéke 
10.000.000.- Ft (Áfa mentes) – elidegenítésére létrejövő adás-vételi szerződés megkötéséhez, 

és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és a Halasi Városgazda Zrt. között a 6400 

Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1. szám, 2524/6 hrsz alatti ingatlan 138/10.000 tulajdoni 

hányadának – melynek értéke nettó 15.000.000.- Ft + Áfa – megvásárlására vonatkozó adás-

vételi szerződés megkötéséhez. 

Az Önkormányzat, mint a követelés jogosultja, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. felé 
fennálló követelését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 6:193. §-a értelmében átruházza a Halasi Városgazda Zrt. részére, amellyel a Halasi 

Városgazda Zrt. a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. felé fennálló tartozását egyenlíti ki. 

 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

 

Kiskunhalas, 2020. május 28. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

 

 



Tárgy: Döntés a Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott Kiskunhalasi Napsugár 
Óvodák átszervezéséről 

38/2020. (V.29.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata úgy dönt, hogy – összhangban a 29/2020. (V.25.) 
Polgármesteri határozattal, figyelembe véve a véleményezésre jogosult szervek 
véleményét - a Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák telephelyeit átszervezi úgy, hogy a Magyar Utcai 
Óvodát, mint telephelyet (6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.) megszünteti és helyette a 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Kertvárosi Óvodát székhelyként (6400 Kiskunhalas, 
Gárdonyi Géza utca 1/A.) létrehozza. Az Ady Endre Utcai Óvoda (6400 Kiskunhalas, 
Ady Endre u. 4.) 2020. szeptember 01.napjától telephelyként működik tovább. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata – összhangban a 29/2020. (V.25.) Polgármesteri 
határozattal, figyelembe véve a véleményezésre jogosult szervek véleményét – elfogadja 
a jelen határozat mellékleteiben szereplő Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Alapító 
Okiratának módosítását és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot. Az Alapító Okirat 
és az intézmény átszervezés 2020. szeptember 01. napján lép hatályba. 

3. Az Alapító Okirat kiadmányozásáról és záradékolásáról saját hatáskörben 
gondoskodom.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármestereként az átszervezéshez 
szükséges jognyilatkozatok megtételéről, aláírásáról és az esetleges módosítások 
aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek.  

INDOKOLÁS 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármestere a 29/2020. (V.25.) határozatával elvi 
döntést hozott arról, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák telephelyeit átszervezi úgy, hogy a Magyar Utcai Óvodát, mint 
telephelyet (6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.) megszünteti és helyette a Kiskunhalasi Napsugár 
Óvodák Kertvárosi Óvodát új telepként és székhelyként (6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza 
utca 1/A.) létrehozza. 
 
Az Nkt. az oktatási-nevelési intézmény átszervezésével kapcsolatban a következő előírásokat 
tartalmazza: 
A fenntartó  
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,  
b) átszervezésével,  
c) feladatának megváltoztatásával,  
d) nevének megállapításával,  
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az alábbiak véleményét:  



A döntés előtt ki kell kérni:  
a) az intézmény alkalmazotti közössége,  
b) az óvodaszék, az iskolaszék,  
c) a szülői szervezet,  
d) az iskolai diákönkormányzat,  
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik 
egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett 
országos nemzetiségi önkormányzat,  
f)  
g)  
h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 
véleményét.  
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése előírja, hogy a fenntartó nevelési évben – július-augusztus hónapok 
kivételével – óvodát nem szervezhet át, fenntartói jogát nem adhatja át. A fenntartó nevelési-
oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, nevelési-oktatási intézmény átalakításával - 
amely történhet szétválasztással – kapcsolatos döntését legkésőbb az intézkedés tervezett 
végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig hozhatja meg.  
 
Az átszervezés tervezett eljárási lépései: 
1. szándéknyilatkozat -elvi döntés, (amely megtörtént 29/2020 Polgármesteri határozattal) 
2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása, (amely megtörtént 2020. május 
hónapjában) 
3. döntés, alapító okirat módosítása (jelen határozattal) 
4. MÁK nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása 
5. költségvetési rendelet módosítása 
6. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása 
 
A Köznev. tv. által előírt véleményezési eljárás lefolytatásra került, a beérkezett vélemények 
támogatják az óvodai ellátás tervezett átszervezését a Magyar Utcai Óvoda megszűntetését a 
Kertvárosi Óvodába történő átköltözéssel és a Kertvárosi Tagóvodát székhelyként történő 
Óvoda intézményének megszüntetését, és így új önkormányzati fenntartású székhely óvoda 
intézmény létrehozását. 
 
Az intézmény alapítás alapító okirat elfogadásával, illetve kiadásával történik. Az alapító okirat 
kötelező tartalmi elemeit jogszabályok rögzítik, mely alapján előkészítésre került az óvoda 
alapító okirata. 
Az intézmény átszervezés a Möt. 42.§ 7. pontja alapján szintén a képviselő-testület át nem 
ruházható hatáskörébe, és a minősített többséget igénylő döntési körbe tartozik, ezért az 
intézmény átszervezése, és így az alapító okirat elfogadása a képviselő-testület minősített 
többségét igényli. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése 
alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. Magyarország Kormánya a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 
(III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem 
tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 
 



A törvény idézett rendelkezésében szereplő korlátozás nem döntési, hanem „állásfoglalási”, 
véleményezési jogkör. Alapját a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 42. §-a jelenti. Ez a szakasz a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit 
tartalmazza, melynek 7. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át 
„intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése”. E szakasz 11. pontja rendelkezik arról, 
hogy nem ruházható át „állásfoglalás önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszűntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti”. 
Mindezekből egyértelműen kitűnik, hogy a Kat. 46. § (4) bekezdésének rendelkezése nem a 
döntési, hanem az állásfoglalási hatáskör gyakorlását nem teszi lehetővé a polgármester – 
társulások esetében a társulási tanács elnöke – számára a veszélyhelyzetben.  
A fentiek alapján intézmény átszervezéséről is dönthet a polgármester, természetesen 
figyelemmel a jelzett általános döntési keretekre (szükségesség, arányosság, halaszthatatlan 
eset). 
 
A lefolytatott véleményezési eljárás, valamint a jogszabályi előírások alapján előkészített és 
előterjesztett óvodai alapító okiratot elfogadásáról szükséges döntést hozni. 
 
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 
Kiskunhalas, 2020. május 29. 

 
 
 
 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 
 



1. számú melléklet 

Okirat száma: 5/2020 

Módosító okirat 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2019. július 17. napján kiadott 
8/2019.sz. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a …./2020. számú 
polgármesteri határozattal a következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 1.2. pontjának az 1.2.1.pontja, a költségvetési szerv székhelye az alábbiak szerint 

módosul: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 1./A 
 
2. Az alapító okirat 1.2. pontjának 1.2.2. pontjába foglalt táblázat következő sora elhagyásra kerül: 
 

 telephely megnevezése telephely címe 

2 Magyar Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16. 
 
 
3. Az alapító okirat 1.2. pontjának az 1.2.2. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:  

 

 telephely megnevezése telephely címe 

3 Ady Endre Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4. 

 
4. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat következő sora elhagyásra kerül: 
 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

3 
Telephely: Magyar Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, 
Magyar u. 16.  

óvoda 48 

 
 
5. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: 
 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

4 
Telephely: Ady Endre Utcai Óvoda, 6400 
Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.  

óvoda 76 

 
6.Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat sorai az alábbiak szerint módosul: 
 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Székhely: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 1./A óvoda 60 

2 
Telephely: Szilády Áron Utcai Óvoda 6400 
Kiskunhalas Szilády Áron utca 12.. 

óvoda 52 
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7. Az alapító okirat 6.4. pontjába foglalt táblázat következő sora elhagyásra kerül: 
 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

3 
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16. 2264/1 állami tulajdon, 

használati jog 
óvodai nevelés 

 
8. Az alapító okirat 6.4. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

3 
6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 
1./A. 

2884/3 saját tulajdon óvodai nevelés 

 
 
Jelen módosító okiratot 2020. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
 

Kiskunhalas, „időbélyegző szerint” 



 2. számú melléklet 

Okirat száma: 6/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas Gárdonyi Géza u. 1./A 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szilády Áron Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 12. 

2 Átlós Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 1. 

3 Ady Endre Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

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

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás (integrációs és képesség 
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is); sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek számára is), 
ellátása; nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (kizárólag magyar nyelven folyó cigány 
kisebbségi óvodai nevelés, ellátás); óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; 
gyermekétkeztetés; munkahelyi étkeztetés. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 

3 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

5 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

6 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív 
napközbeni ellátás útján 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó 
intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül a fenntartó által meghatározott 
felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településekről 
is vehet fel gyermekeket. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A vezető 
közalkalmazotti jogviszonyban kerül kinevezésre. A pályázati eljárással kapcsolatos 
feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb 
munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.  
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező intézmény, a 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza 
u. 1./A  

óvoda 60 

2 
Telephely: Szilády Áron Utcai Óvoda 6400 
Kiskunhalas Szilády Áron utca 12.. 

óvoda 52 

3 
Telephely: Átlós Utcai Óvoda, 6400 
Kiskunhalas, Átlós u. 1. 

óvoda 51 

4 
Telephely: Ady Endre Utcai Óvoda, 6400 
Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.  

óvoda 76 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 
4. 

3665 saját tulajdon óvodai nevelés 

2 
6400 Kiskunhalas Szilády Áron 
utca 12. 

2234 saját tulajdon óvodai nevelés 

3 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 1. 078/59 saját tulajdon óvodai nevelés 

4 
6400 Kiskunhalas, Gárdonyi 
Géza u. 1./A. 

2884/3 saját tulajdon óvodai nevelés 

 



Tárgy: A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés 
mellékletének módosítása 

 

39/2020. (V.29.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárult a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 
Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata között a 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 
8. szám I. emelet 18. ajtó, 1815/52/A/16 hrsz alatti lakás 1/1 tulajdoni hányadának 
elidegenítésére létrejövő adás-vételi szerződés megkötéséhez, amellyel a lakás kikerül 
önkormányzati tulajdonból, így Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a 
Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. mellékletéből a lakás kivételére. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas, 4631/B/2 hrsz-ú, természetben a 
6400 Kiskunhalas, Szent István tér 4/B. fsz. 2. sz. alatti 41 m2-es, 1 szobás szükséglakást 
visszaminősíti szociális lakássá. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a Halasi Városgazda Zrt-vel kötött 
Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. mellékletének módosítását a jelen 
határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

4. A Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. melléklet módosításának aláírásáról 
saját hatáskörben gondoskodom. 

5. A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak 
hatályban. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 
 

INDOKOLÁS 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt. között 2007. december 17-én 
szerződés jött létre, mely keretszerűen rögzíti az Önkormányzat megbízása alapján a Zrt. által 
ellátott közszolgáltatási feladatok ellentételezéseként biztosított pénzügyi támogatás célját és 
formáját. A Szerződés melléklete sorolja fel azon tevékenységek körét, melyekre a Zrt. 
támogatást kap feladatainak ellátására. 
Az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és 
értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése a célja a Városgazda Zrt-vel kötött 
Támogatási szerződésnek. A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Támogatási szerződés 
mellékletét szükséges módosítani az alábbiak szerint: 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere a 28/2020. Polgármesteri határozatával 
hozzájárult a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata 
között a 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. szám I. emelet 18. ajtó, 1815/52/A/16 hrsz alatti 
lakás 1/1 tulajdoni hányadának elidegenítésére létrejövő adás-vételi szerződés megkötéséhez, 
amellyel az ingatlan kikerül az Önkormányzat tulajdonából, így szükséges a Közszolgáltatási 
Támogatási szerződés mellékletéből említett lakás kivétele. 
A Halasi Városgazda Zrt. jelzéssel élt Kiskunhalas Város Önkormányzata felé, miszerint a 
Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. mellékletében lévő önkormányzati lakások 
listájában tévesen szerepel költségalapú lakásként a Kiskunhalas, 4631/B/2 hrsz-ú, 
természetben a 6400 Kiskunhalas, Szent István tér 4/B. fsz. 2. sz. alatti 41 m2-es, 1 szobás 



szükséglakás, amely valószínűleg azért került a korábbiakban költségalapú lakássá 
átminősítésre, mert a benn lakó bérlőnek magasabb volt a jövedelme, azonban a lakást 
költségelvű lakásként sem lehet kezelni, mivel szükséglakásról van szó. 
A fentiekre tekintettel szükséges a szerződés mellékletének módosítása. 
A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradjanak hatályban. 
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
 

Kiskunhalas, 2020. május 28.     

     

 

 

 

           Fülöp Róbert s.k. 
  



 

1. sz. melléklet 

 
A Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. számú melléklete 

Lakások: 

SORSZÁM LAKCIM HRSZ m2 SZOBASZÁM 
KOMFORTF

OKOZAT 
JOGCÍM 

LAKSÁSOK 
ÁLLAPOTA 

1. ADY E U 11 3703 41 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

2. ADY E U 11 3703 51 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

3. ADY E U 11 3703 37 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

4. ADY E U 11 3703 34 1 
Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

5. ADY E U 11 3703 53 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

6. ADY E U 11 3703 35 1 
Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

7. ADY E U 11 3703 46 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

8. ADY E U 4 3665 50 2 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

9. ADY E U 4 3665 36 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

10. ADY E U 4 3665 39 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

11. ADY E U 7 3654/A/4 40 1 
Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

12. ADY E.U.7. 2654/A/3 42 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

13. 
ALKOTMANY 

U 1. fsz. 3. 
3695/B/1 27 1 

Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

14. 
ALLOMAS U 1 

FSZ.2. 
4748/1/A/2 32 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

15. 
ALLOMAS U 1 

II.8. 
4748/1/A/8 49 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

16. 
ALLOMAS U 1 

II.9. 
4748/1/A/9 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

17. 
ALLOMAS U 1 

III.11. 
4748/1/A/11 49 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

18. 
ALLOMAS U 1 

IV.13. 
4748/1/A/13 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

19. 
ALLOMAS U 1 

IV.14. 
4748/1/A/14 49 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

20. 
ALLOMAS U 1 

IV.15. 
4748/1/A/15 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

21. 
ALLOMAS U 

11.I.5. 
4748/2/A/20 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

22. 
ALLOMAS U 

13.III.10. 
4748/2/A/39 49 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

23. 
ALLOMAS U 3 

FSZ.1. 
4748/1/A/16 50 2 

Komfortos 
Gázfűtéses Költségalapú 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

24. 
ALLOMAS U 3 

III.10. 
4748/1/A/25 49 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

25. 
ALLOMAS U 3 

III.11. 
4748/1/A/26 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 



26. 
ALLOMAS U 3 

IV.14. 
4748/1/A/29 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

27. 
ALLOMAS U 

5.III.11. 
4748/1/A/40 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

28. 
ALLOMAS U 

5.IV.13. 
4748/1/A/42 49 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

29. 
ALLOMAS U 

7.FSZ.1. 
4748/1/A/44 38 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

30. 
ALLOMAS U 

7.FSZ.2. 
4748/1/A/45 46 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

31. 
ALLOMAS U 

7.I.3. 
4748/1/A/46 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

32. 
ALLOMAS U 

7.III.11. 
4748/1/A/54 53 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

33. 
ALLOMAS U 

7.III.9. 
4748/1/A/52 53 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

34. 
ALLOMAS U 

7.IV.12. 
4748/1/A/55 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

35. 
ALLOMAS U 

9.II.9. 
4748/2/A/9 53 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

36. 
ALLOMAS U 

9.III.10. 
4748/2/A/10 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

37. 
ALLOMAS U 

9.III.12. 
4748/2/A/12 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

38. 
ALLOMAS U 

9.IV.13. 
4748/2/A/13 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

39. 
ALLOMAS 

U.7.I.5. 
4748/1/A/48 55 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

40. 
ALSOOREGSZ

OLOK 121. 
41177 36 2 

Komfort 
nélküli 

Szociális 
bérlakás 

TANYA/Elbont
va 

41. 
ALSOOREGSZ

OLOK 135. 
41073 35 2 

Komfort 
nélküli 

Szociális 
bérlakás 

TANYA 3/6-od 
tulajdoni rész 

42. 
ALSÓÖREGSZ
ŐLŐK 40191/5. 40191/5 74 3 Komfortos 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

43. 
ALSÓÖREGSZ
ŐLŐK 40524. 40524 41 2 Komfortos 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

44. 
ARPAD U.25. fsz. 

2. 
4599/A/2 71 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

45. 
ARPAD 

U.25.FSZ.3. 
4599/A/3 59 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

46. 
BERCSENYI 
U.12.FSZ.1. 

222/20/A/16 62 2,5 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

47. 
BERCSENYI 
U.18.FSZ.2. 

222/6/A/2 55 2 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

48. 
BERCSENYI 
U.18.FSZ.3. 

222/6/A/3 62 2,5 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

49. 
BERCSENYI 

U.18.II.8. 
222/6/A/8 55 2 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

50. 
BERCSENYI 

U.18.III.11. 
222/6/A/11 55 2 Összkomfortos 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

PANEL, 
LAKÓTEL. 



51. 
BERCSENYI 

U.18.IV.14. 
222/6/A/14 55 2 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
   

52. 
BERCSENYI 

U.2.III.7. 
4689/3/A/7 62 2,5 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

53. 
BERCSENYI 

U.4.I.3. 
4689/3/A/15 62 2,5 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

54. 
BERCSENYI 

U.4.III.7. 
4689/3/A/19 54 2 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

55. 
BERCSENYI 

U.4.III.8. 
4689/3/A/20 34 1 Összkomfortos Költség alapú 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

56. 
BERCSENYI 

U.4.IV.11. 
4689/3/A/30 34 1 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

57. 
BETHLEN G. 
TER 3. fsz. 3. 

4669/4/A/18 46 1 
Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

TÉGLA, 
EMELETES 

58. 
BOCSKAI 
U.1.FSZ.1. 

222/21/A/1 62 2,5 Összkomfortos Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

59. 
BOCSKAI 

U.1.II.7. 
222/21/A/7 62 2,5 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

60. 
BOCSKAI 
U.1.III.10. 

222/21/A/10 62 2,5 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

61. 
BOCSKAI 
U.1.IV.13. 

222/21/A/13 62 2,5 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

62. 
BOCSKAI 
U.1.IV.14. 

222/21/A/14 55 2 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

63. 
BOCSKAI 
U.1.IV.15. 

222/21/A/15 62 2,5 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

64. 
BOCSKAI 

U.3.I.4. 
222/21/A/19 62 2,5 Összkomfortos 

Költségalapú 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

65. BOCSKAI U.3.I.5 222/21/A/20 55 2 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

66. 
BOCSKAI 
U.3.III.12 

222/21/A/27 62 2,5 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

67. 
BOCSKAI 
U.3.IV.13. 

222/21/A/28 62 2,5 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

68. 
BOCSKAI 
U.3.IV.14. 

222/21/A/29 55 2 Összkomfortos 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

69. 
BOCSKAI 
U.3.IV.15. 

222/21/A/30 62 2,5 Összkomfortos Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

70. 
BOCSKAI 
U.5.FSZ.2. 

222/22/A/2 55 2 Összkomfortos 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

71. 
BOCSKAI 

U.5.II.8. 
222/22/A/8 55 2 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 
ELADVA 

72. 
BOCSKAI 
U.5.IV.14. 

222/22/A/14 55 2 Összkomfortos 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

73. 
BOCSKAI 
U.5.IV.15. 

222/22/A/15 62 2,5 Összkomfortos 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

74. 
BOCSKAI 

U.7.I.4. 
222/22/A/19 62 2,5 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

75. 
BOCSKAI 
U.7.IV.15. 

222/22/A/30 62 2,5 Összkomfortos KÖLTSÉG 
ALAPÚ 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

76. 
DAMJANICH U. 

5. 
4348 2 62 Komfortos 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 



77. EOTVOS U.10. 14 50 2 
Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

ÉRTÉKESÍTÉ
SRE 

KIJELÖLT/ 
ELBONTVA 

VÁLYOGÉP. 
FÖLDSZINTES 

78. EOTVOS U.10. 14 42 1 
Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

ÉRTÉKESÍTÉ
SRE 

KIJELÖLT 
ELBONTVA 

VÁLYOGÉP. 
FÖLDSZINTES 

79. EOTVOS U.10. 14 30 1 
Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

ÉRTÉKESÍTÉ
SRE 

KIJELÖLT/ 
ELBONTVA 

VÁLYOGÉP. 
FÖLDSZINTES 

80. EOTVOS U.33. 129 56 2 
Komfortos 
gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

81. EOTVOS U.33. 129 67 2 
Komfortos 
gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

82. 
ERDEI TÉR 

4.A.FSZ.1. 
4756/5/A/1 54 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

SZOCIÁLIS 
ALAPÚ 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

83. 
ERDEI TÉR 

4.A.I.3. 
4756/5/A/3 54 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

84. 
ERDEI TÉR 

4.A.I.5. 
4756/5/A/5 54 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

85. 
ERDEI TÉR 

4.A.IV.13. 
4756/5/A/13 54 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

86. 
ERDEI TÉR 

4.B.II.20. 
4756/5/A/20 54 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

87. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.1. 
2603/1/A/1 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

88. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.10 
2603/1/A/10 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

89. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.11 
2603/1/A/11 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

90. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.12 
2603/1/A/12 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

91. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.13 
2603/1/A/13 41 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

92. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.2. 
2603/1/A/2 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

93. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.3. 
2603/1/A/3 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

94. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.4. 
2603/1/A/4 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

95. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.5. 
2603/1/A/5 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

96. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.6. 
2603/1/A/6 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

97. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.7. 
2603/1/A/7 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

98. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.8. 
2603/1/A/8 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

99. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.9. 
2603/1/A/9 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

100. 
ERZSEBET TER 

8. I.14. 
2603/1/A/14 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

101. 
ERZSEBET TER 

8. I.23. 
2603/1/A/23 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 



102. 
ERZSEBET TER 

8. I..24. 
2603/1/A/24 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

103. 
ERZSEBET TER 

8. I.25. 
2603/1/A/25 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

104. 
ERZSEBET TER 

8. I..26. 
2603/1/A/26 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

105. 
ERZSEBET TER 

8. I.27. 
2603/1/A/27 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

106. 
ERZSEBET TER 

8. I.15. 
2603/1/A/15 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

107. 
ERZSEBET TER 

8. I..16 
2603/1/A/16 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

108. 
ERZSEBET TER 

8. I..17 
2603/1/A/17 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

109. 
ERZSEBET TER 

8. I.18. 
2603/1/A/18 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

110. 
ERZSEBET TER 

8. I.19. 
2603/1/A/19 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

111. 
ERZSEBET TER 

8. I.20. 
2603/1/A/20 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

112. 
ERZSEBET TER 

8. I.21. 
2603/1/A/21 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

113. 
ERZSEBET TER 

8. I.22. 
2603/1/A/22 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

114. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.28. 
2603/1/A/28 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

115. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.37 
2603/1/A/37 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

116. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.38 
2603/1/A/38 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

117. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.39 
2603/1/A/39 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

118. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.40 
2603/1/A/40 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

119. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.41 
2603/1/A/41 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

120. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.29. 
2603/1/A/29 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

121. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.30 
2603/1/A/30 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

122. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.31. 
2603/1/A/31 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

123. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.32. 
2603/1/A/32 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

124. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.33. 
2603/1/A/33 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

125. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.34. 
2603/1/A/34 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

126. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.35. 
2603/1/A/35 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

127. 
ERZSEBET TER 

8. FSZ.36 
2603/1/A/36 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

128. 
ERZSEBET TER 

8. I.42 
2603/1/A/42 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

129. 
ERZSEBET TER 

8. I.43 
2603/1/A/43 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

130. 
ERZSEBET TER 

8. I.44 
2603/1/A/44 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

131. 
ERZSEBET TER 

8. I.45 
2603/1/A/45 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

132. 
ERZSEBET TER 

8. I.46 
2603/1/A/46 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

133. 
ERZSEBET TER 

8. I.47 
2603/1/A/47 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 



134. 
ERZSEBET TER 

8. I.48 
2603/1/A/48 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

135. 
ERZSEBET TER 

8. I.49 
2603/1/A/49 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

136. 
ERZSEBET TER 

8. I.50 
2603/1/A/50 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

137. 
ERZSEBET TER 

8. I.51 
2603/1/A/51 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

138. 
ERZSEBET TER 

8. I.52 
2603/1/A/52 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

139. 
ERZSEBET TER 

8. I.53 
2603/1/A/53 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

140. 
ERZSEBET TER 

8. I.54 
2603/1/A/54 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

141. 
ERZSEBET TER 

8. I.55 
2603/1/A/55 28 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

142. 
ESZE T. LTP. 

8.I.17. 
1815/52/A/15 44 1+2fél Komfortos 

Gázfűtéses 

Kiskunsági 
Víziközmű Kft. 
bérlőkijelölési 

jogú 
KÖLTSÉGAL

APÚ 

TÉGLA, 
EMELETES 

143. 
ESZE T. LTP. 

8.I.18 
1815/52/A/16 45 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

TÉGLA, 
EMELETES 

145. 
ESZE T. LTP. 

8.I.19 
1815/52/A/17 44 2 

Komfortos 
Gázfűtéses   

TÉGLA, 
EMELETES 

146. 
ESZE T. LTP. 

8.II.27 
1815/52/A/24 44 1+2fél Komfortos 

Gázfűtéses 
KÖLTSÉGAL

APÚ 
TÉGLA, 

EMELETES 

147. 
ESZE T. LTP. 

8.II.29 
1815/52/A/26 44 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

148. 
ESZE T. 

LTP.8.FSZ.2. 
1815/52/A/2 59 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

TÉGLA, 
EMELETES 

149. 
ESZE T. 

LTP.8.FSZ.6. 
1815/52/A/6 52 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

TÉGLA, 
EMELETES 

150. 
ESZE TAMÁS 

LTP. II.. A. 
ÉP.fsz.2. 

1815/60/A/2 32 1 
Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

LAKÓT. 
PANEL 

151. 

FELSOOREGSZ
OLOK 215. 

megváltozott a 
cím Keceli út 10-

re 

7206 60 1,5 Komfortos 
Szociális 
bérlakás TANYA 

153. 
HARANGOS 

TER 16. 
3321 41 2 

Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

154. 
HARANGOS 

TER 18. 
3323 41 2 

Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

155. 
HARANGOS 

TÉR 3. 4047 73 3 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

156. HATAR U.2. 6404 44 1 
Komfort 
nélküli 

Szociális 
bérlakás TANYA 

157. HATTYÚ U.4. 3869 60 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

158. 
HOSOK TERE 

4. I. 3. 
6/A/6 85 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

EMELETES, 
RÉGI ÉP. 

159. 
HUNYADI U. 

45. 
3494/A/1 45 2 Komfortos 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

160. INOKA 6. 0181/14 82 3 komfortos 
ÉRTÉKESÍTÉ

SRE 
KIJELÖLT 

TANYA 

161. 
JÁNOSHALMA, 
ERDŐSZÉL I. 

176 
0406/3 49 2 

Komfort 
nélküli Szociális alapú TANYA 

162. JOZSEF A.U.32. 4424 63 2 Komfortos  
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI 

163. KALVIN TER 4. 3944/A/3 74 3 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 



164. 
KARACS T. U. 

4.FSZ.1. 
6523/A/1 49 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

165. 
KARACS T. U. 

4.I.3. 
6523/A/3 49 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

166. 
KARACS T. U. 

4.II.9. 
6523/A/9 58 2,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

167. KARD U.16. fsz.1 4607/A/1 55 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

168. 
KARD U.16. fsz. 

2. 
4607/A/2 47 1,5 Komfortos 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

169. 
KARD U.16. fsz. 

4. 
4607/A/4 53 1,5 Komfortos 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

170. 
KARD U.16. fsz. 

5.  
4607/A/5 32 2 Komfortos ELBONTVA 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

171. 
KARD U.16. fsz. 

3. 
4607/A/3 32 1 

Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

172. 
KARPAT U. 

11.III.41. 
4735/8/A/26 34 1 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

173. 
KARPAT U. 

13.IV.29. 
4735/8/A/44 34 1 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

174. 
KARPAT U. 

13.IV.30. 
4735/8/A/45 63 2,5 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

175. 
KARPAT U. 

15.FSZ.3. 
4735/8/A/48 55 2 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

176. 
KARPAT U. 

15.I.6. 
4735/8/A/51 55 2 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

177. 
KARPAT U. 

15.IV.14. 
4735/8/A/59 34 1 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

178. 
KARPAT U. 

9.III.55. 
4735/8/A/10 55 2 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

179. 
KARPAT U. 

9.IV.59. 
4735/8/A/15 63 2,5 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

180. 
KIGYO U.9. I. 

ép. fsz. 1. 3676/A/1 62 2 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

181. 
KIGYO U.9. I. 

ép. fsz. 3. 3676/A/3 51 2 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

182. 
KIGYO U.9. II. 

ép fsz. 4. 3676/A/4 17 2 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

183. 
KIGYO U.9. II. 

ép fsz. 5. 3676/A/5 70 1 
Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

184. KINIZSI U.2. 4487 73 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

185. KMETH S.U.2. 126 57 2 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

186. KMETH S.U.2. 126 67 2 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

187. KOLCSEY U.20. 1049/3 62 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

költségalapú 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES, 
orvosi rendelő 

felett 

188. KOLCSEY U.20. 1049/3 65 2 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

189. 
KOSSUTH 
U.26.II.6. 

4689/6/A/9 65 2,5 Összkomfortos Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

190. 
KOSSUTH 
U.26.IV.10. 

4689/6/A/13 65 2,5 Összkomfortos KÖLTSÉGAL
APÚ 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

191. 
KOSSUTH 
U.26.IV.12. 

4689/6/A/15 65 2,5 Összkomfortos 

KÓRHÁZI 
BÉRLŐKIJEL

ÖLÉSES, 
költség alapon 
bérbe adható 

lakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

192. 
KOSSUTH 

U.30.I.2. 
4689/5/A/2 55 2 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 



193. 
KOSSUTH 
U.30.II.6. 

4689/5/A/6 65 2,5 Összkomfortos Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

194. 
KOSSUTH 
U.30.IV.10. 

4689/5/A/10 65 2,5 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

195. 
KOSSUTH 
U.30.IV.12. 

4689/5/A/12 65 2,5 Összkomfortos 
Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

196. 
KOSSUTH 
U.32.III.9. 

4689/5/A/22 65 2,5 Összkomfortos KÖLTSÉGAL
APÚ 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

197. 
KOSSUTH 
U.43.fsz.4. 

4751/2/A/4 34 1 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

198. 
KOSSUTH 
U.43.II.12. 

4751/2/A/12 34 1 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

199. 
KOSSUTH 
U.43.III.15. 

4751/2/A/15 36 1 
Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

TÉGLA, 
EMELETES 

200. 
KOZTARSASAG 

U.4.fsz.1 
4651/A/1 57 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

201. 
KOZTARSASAG 

U.4. fsz.3. 
4651/A/3 43 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

RÉGI 
MELLÉKÉP. 

202. 
KOZTARSASAG 

U.4. I.1. 
4651/A/5 51 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

RÉGI 
MELLÉKÉP. 

203. 
KOZTARSASAG 

U.4. fsz.5. 
4651/A/7 50 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociálisan 
bérbeadható 
határozatlan 

idejű 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

204. 
KOZTARSASAG 

U.4. fsz. 2. 
4651/A/2 51 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

RÉGI 
MELLÉKÉP. 

205. 
KURUC 

V.T.22.FSZ.1. 
4730/15/A/1 54 2 Összkomfortos 

szociális alapú 
önkormányzati 
bérlőkijelölési 

jog 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

206. 
KURUC 

V.T.22.II.7. 
4730/15/A/7 54 2 Összkomfortos 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

207. 
KURUC 

V.T.22.III.11. 
4730/15/A/11 34 1 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

208. 
KURUC 

V.T.22.IV.13. 
4730/15/A/13 54 2 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

209. 
KURUC 

V.T.22.IV.14. 
4730/15/A/14 33 1 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

210. 
KURUC 

V.T.23.FSZ.2. 
4730/15/A/17 33 1 Összkomfortos 

HONVÉDSÉ
GI 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

211. 
KURUC 

V.T.23.II.9. 
4730/15/A/24 54 2 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

212. 
KURUC 

V.T.23.III.11. 
4730/15/A/26 33 1 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

213. 
KURUC 

V.T.23.III.12. 
4730/15/A/27 54 2 Összkomfortos 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS. 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

214. 
KURUC 

V.T.23.IV.13. 
4730/15/A/28 62 2 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

215. 
KURUC 

V.T.23.IV.15. 
4730/15/A/30 54 2 Összkomfortos 

szociális alapú 
önkormányzati 
bérlőkijelölési 

jog 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

216. 
KURUC 

V.T.24.IV.15. 
4730/14/A/15 62 2 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

217. 
KURUC 

V.T.25.IV.13. 
4730/14/A/28 62 2 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

218. 
KURUC 

V.T.25.IV.14. 
4730/14/A/29 33 1 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

219. 
KURUC 

V.T.25.IV.15. 
4730/14/A/30 54 2 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 



220. 
KURUC 

V.T.39.FSZ.1. 
4729/4/A/1 62 2,5 Összkomfortos 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

221. 
KURUC 

V.T.4.FSZ.1. 
4730/30/A/1 57 2 

Komfortos 
Gázfűtéses Költség alapú  

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

222. 
KURUC 
V.T.4.I.4. 

4730/30/A/4 54 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

NAVOS 
BÉRLŐKIJEL

ÖLÉS 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

223. 
KURUC 

V.T.40.II.8. 
4729/4/A/23 55 2 Összkomfortos költség alapú  PANEL, 

LAKÓTEL. 

224. 
KURUC 

V.T.40.II.9. 
4729/4/A/24 62 1+2fél Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

225. 
KURUC 

V.T.40.III.10. 
4729/4/A/25 62 1+2fél Összkomfortos 

HONVÉDSÉ
GI 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

226. 
KURUC 

V.T.40.III.12. 
4729/4/A/27 62 1+2fél Összkomfortos 

HONVÉDSÉ
GI 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

227. 
KURUC 

V.T.40.IV.14. 
4729/4/A/29 55 2 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

228. 
KURUC 

V.T.40.IV.15. 
4729/4/A/30 62 1+2fél Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

229. 
KURUC 

V.T.41.FSZ.2. 
4729/4/A/32 34 1 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

230. 
KURUC 

V.T.41.II.7. 
4729/4/A/37 62 2 Összkomfortos szociális 

alapú 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

231. 
KURUC 

V.T.41.II.8. 
4729/4/A/38 34 1 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

232. 
KURUC 

V.T.41.II.9. 
4729/4/A/39 54 2 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

233. 
KURUC 

V.T.41.III.10. 
4729/4/A/40 62 2 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

234. 
KURUC 

V.T.41.III.11. 
4729/4/A/41 34 1 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

235. 
KURUC 

V.T.41.IV.13. 
4729/4/A/43 62 2 Összkomfortos szociális 

alapú 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

236. 
KURUC 

V.T.41.IV.14. 
4729/4/A/44 34 1 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

237. 
KURUC 

V.T.42.FSZ.3. 
4729/4/A/48 62 2 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

238. 
KURUC 

V.T.42.II.7. 
4729/4/A/52 54 2 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 

239. 
KURUC 

V.T.42.III.12. 
4729/4/A/57 62 2 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

240. 
KURUC 

V.T.42.IV.13. 
4729/4/A/58 54 2 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

241. 
KURUC 

V.T.43.FSZ.2. 
4729/4/A/62 34 1 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

242. 
KURUC 

V.T.43.I.5. 
4729/4/A/65 34 1 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

243. 
KURUC 

V.T.43.III.10. 
4729/4/A/70 62 2 Összkomfortos Szociális 

bérlakás 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

244. 
KURUC 

V.T.43.III.12. 
4729/4/A/72 54 2 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

245. 
KURUC 

V.T.44.I.6. 
4729/4/A/81 62 2 Összkomfortos KÖLTSÉGAL

APÚ 
PANEL, 

LAKÓTEL. 

246. 
KURUC 

V.T.44.IV.15. 
4729/4/A/90 62 2 Összkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

PANEL, 
LAKÓTEL. 



247. 
KURUC 

V.T.5.III.10. 
4730/30/A/23 54 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

248. 
KURUC 

V.T.5.IV.13. 
4730/30/A/26 54 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

249. 
KURUC 
V.T.6.I.5. 

4730/30/A/31 54 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

250. 
KURUC 
V.T.6.II.6. 

4730/30/A/32 51 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

HONVÉDSÉ
GI 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

251. 
KURUC 

V.T.6.IV.13. 
4730/30/A/39 48 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

252. 
MARKOVICS 

M.U.10. 
4906 28 1 

Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

253. 
MARKOVICS 

M.U.10. 
4906 52 2 Félkomfortos 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

254. NYUL U.2. 3579 67 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

255. POLGÁR U. 7. 3507 62 2 
Komfortos, 
gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

256. POLGÁR U. 10. 3414/1 117 3,5 Komfortos költségalapú 
TÉGLA, 

FÖLDSZINTES 

257. POLGÁR U. 12. 3414/2 119 2,5+1,5 Komfortos költségalapú 
TÉGLA, 

FÖLDSZINTES 

258. PIPA UTCA 12. 3452 85 2 Komfortos szociális FÖLDSZINTES
, vájog épület 

259. 
RADNOTI 

M.U.16. 
827/A/4 60 2,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

TÁRSASHÁZ, 
TÉGLA 

260. REKETTYE 3. 0466/2 69 2 Komfortos 
Szociális 
bérlakás ISKOLA 

261. 
REKETTYE 
PUSZTA 15. 

Ez egy ikerház, két 
része van, mind 

kettő 41 nm  
41 1 

Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Magyar Közút 
Zrt. 1/1 ben a 

tulajdonos 
TANYA 

262. 
REKETTYE 
PUSZTA 38. 

  38 1 
Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

ELBONTVA TANYA 

263. SAROS U.11. 3385/5 42 1 
Komfort 
nélküli 

Szociális 
bérlakás TANYA 

264. SAROS U.5. 3385/2 71 3 Félkomfortos Szociális 
bérlakás TANYA 

265. SOLYOM U.1. 3889 67 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI 

266. 

SÓSTÓI 
SZŐLŐK 
6314/4./ 

Bánegyháza u. 10 

1612272 48 2 
Komfortos 

nélküli 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

267. Ősz u. 2 fsz. 3.  4520/2/A/3 98 2 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

268. Ősz u. 2 fsz. 4.  4520/2/A/4 40 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

MELLÉKÉPÜL
ET 

269. Ősz u. 2. fsz. 6. 4520/2/A/6 18 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 



270. Ősz u. 2. fsz. 1. 4520/2/A/1 89 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

271. 
SZABO 

E.U.11/A.FSZ.1. 
673/2 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

272. 
SZABO 

E.U.11/A.FSZ.2. 
673/2 37 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

273. 
SZABO 

E.U.11/A.FSZ.3. 
673/2 37 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

274. 
SZABO 

E.U.11/A.FSZ.4. 
673/2 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

275. 
SZABO 

E.U.11/A.I.5. 
673/2 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

276. 
SZABO 

E.U.11/A.I.6. 
673/2 37 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

277. 
SZABO 

E.U.11/A.I.7. 
673/2 37 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

278. 
SZABO 

E.U.11/A.I.8. 
673/2 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

279. 
SZABO E.U.9. 

fsz.1. 
673/2 32 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

280. 
SZABO E.U.9. 

I/7. 
673/2 36 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

281. 
SZABO E.U.9. 

I/8. 
673/2 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

282. 
SZABO 

E.U.9.fsz.2. 
673/2 36 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

283. 
SZABO 

E.U.9.fsz.3. 
673/2 37 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

284. 
SZABO 

E.U.9.fsz.4. 
673/2 32 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

285. 
SZABO 

E.U.9.I/5. 
673/2 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

286. 
SZABO 

E.U.9.I/6. 
673/2 36 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

287. 
SZABO 

E.U.9/A.FSZ.1. 
673/2 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

288. 
SZABO 

E.U.9/A.FSZ.2. 
673/2 37 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

289. 
SZABO 

E.U.9/A.FSZ.3. 
673/2 37 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

290. 
SZABO 

E.U.9/A.FSZ.4. 
673/2 37 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

291. 
SZABO 

E.U.9/A.I.5. 
673/2 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

292. 
SZABO 

E.U.9/A.I.6. 
673/2 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

293. 
SZABO 

E.U.9/A.I.7. 
673/2 37 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

294. 
SZABO 

E.U.9/A.I.8. 
673/2 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

GÁZSZILIKÁT, 
EMELETES 

295. 
SZÁSZ K. 12. 

FSZT. 1. 
3631/A/1 31 1 

Komfort 
nélküli 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

296. 
SZECHENYI 

U.18.FSZ.4. 
518/4/A/4 54 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

LAKÓTEL., 
EMELETES 

297. 
SZECHENYI 

U.18.I.7. 
518/4/A/7 62 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

LAKÓTEL., 
EMELETES 

298. 
SZECHENYI 

U.18.II.12. 
518/4/A/12 61 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓTEL., 
EMELETES 

299. 
SZECHENYI 

U.18.III.16. 
518/4/A/16 57 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

szociális alapú 
önkormányzati 
bérlőkijelölési 

jog 

LAKÓTEL., 
EMELETES 



300. 
SZECHENYI 

U.20.III.13. 
518/4/A/29 57 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

LAKÓTEL., 
EMELETES 

301. 
SZENT 

GYORGY TER 
2. fsz. 3. 

4488/A/3 25 1 
Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

302. 
SZENT IMRE U. 

3. fsz. 3. 
4576/A/3 34 1 

Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás MELLÉKÉPÜL

ET 

303. 
SZENT IMRE U. 

4.I.6. 
4635/A/10 58 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

304. 
SZENT ISTVÁN 

U. 4. fsz.1. 
4631/A/1 32  1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

EGYSZINTES, 
TÉGLAÉP. 

305. 
SZENT ISTVÁN 

U. 4. fsz. 2. 
4631/A/2 37  1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

EGYSZINTES, 
TÉGLAÉP. 

306. 
SZENT ISTVÁN 

U. 4. I. 1. 
4631/A/5 32 1 

Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

 
Költségalapú EGYSZINTES 

TÉGLAÉP. 

307. 
SZENT ISTVÁN 

U. 4. I. 2. 
4631/A/6 37 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

EGYSZINTES, 
TÉGLAÉP. 

308. 
SZENT ISTVÁN 

U. 4. I. 4. 
4631/A/8 32 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉG 
ALAPÚ 

EGYSZINTES, 
TÉGLAÉP. 

309. 
SZENT ISTVÁN 

U. 4. B. fsz. 2. 
4631/B/2 41 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

VÁLYOGÉP. 
FÖLDSZINTES 

310. Széksós u. 13. 4313 105 2 komfortos  
szociális 
bérlakás 

tégla építésű, 
földszintes 

311. 
SZILADY 

A.U.1.FSZ.1. 
5/A/1 43 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

TÉGLA, 
EMELETES 

312. 
SZILADY 
A.U.1.III.8. 

5/A/22 33 1 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

313. 
SZILADY A.U.11 

fsz.5..  
29/A/5 43 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

314. 
SZILADY 

A.U.11. fsz. 6. 
29/B/1 56 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

315. 
SZILADY 

A.U.11. sz. 7. 
29/B/2 44 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

316. 
SZILADY A.U.3. 

fsz. 4. 
5/B/3 51 1 

Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás MELLÉKÉPÜL

ET 

317. 
SZILADY A.U.3. 

fsz.2 
5/B/1 38 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

MELLÉKÉPÜL
ET 

318. 
SZILADY A.U.3. 

fsz. 3. 
5/B/2 26 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

MELLÉKÉPÜL
ET 

319. 
SZILADY 
A.U.5.fsz.5. 

9/A/5 67 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

320. 
SZILADY 
A.U.5.fsz.6. 

9/A/6 65 2 
Komfort 
Nélküli 

Szociális 
bérlakás 

MELLÉKÉPÜL
ET 

321. SZONDI U.1. 4449 62 2 
Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

322. 
TANCSICS 
M.U.4.fsz.1. 

4669/1/A/1 49 1,5 
Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

TÉGLA, 
EMELETES 

323. 
TANCSICS 

M.U.4. FSZ.2. 
4669/1/A/2 53 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

TÉGLA, 
EMELETES 

324. 
TANCSICS 

M.U.4.FSZ.3. 
4669/1/A/3 52 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

TÉGLA, 
EMELETES 

325. 
TANCSICS 
M.U.4.I.1. 

4669/1/A/7 57 1,5 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 



326. 
THÚRY JÓZSEF 

U.2.fsz.2. 
170/A/43 30 1 

Komfort 
Nélküli, 
Szükség 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

327. 
THÚRY JÓZSEF 

U.2.fsz.4 
170/A/45 36 1 Félkomfortos 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

328. 
THÚRY JÓZSEF 

U.2.FSZ.3. 
170/A/44 36 1 Komfortos 

Szociális 
bérlakás FÖLDSZINTES

, RÉGI ÉP. 

329. 
THÚRY JÓZSEF 

U.4.A.III.9. 
170/A/9 56 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

330. 
THÚRY JÓZSEF 

U.4.B.II.6. 
170/A/18 27 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

LAKÓT., 
TÉGLAÉP. 

331. 
THÚRY JÓZSEF 

U.6.fsz.1.. 
171/D/2 67 2 

Komfortos 
Gázfűtéses 

KÖLTSÉGAL
APÚ 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

332. 
VASUT 

U.10.FSZ.1. 
4750/11/A/1 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

 
Költségalapú  

TÉGLA, 
EMELETES 

333. 
VASUT 

U.10.FSZ.3. 
4750/11/A/3 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

334. VASUT U.10.I.13. 4750/11/A/8 33 1 
Komfortos 
Gázfűtéses 

költségalapú 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

335. VASUT U.10.I.14. 4750/11/A/9 33 1 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

336. 
VASUT 

U.10.II.21. 
4750/11/A/12 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

337. 
VASUT 

U.10.II.23. 
4750/11/A/14 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

338. 
VASUT 

U.10.II.25. 
4750/11/A/16 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

339. 
VASUT 

U.10.II.26. 
4750/11/A/17 33 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

340. 
VASUT 

U.12."A"II.12. 
4750/11/B/12 48 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

TÉGLA, 
EMELETES 

341. 
VASUT 

U.12."B"I.5. 
4750/11/B/17 42 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

RENDŐRSÉG
I 

BÉRLŐKIJEL
ÖLÉS 

TÉGLA, 
EMELETES 

342. VASUT U.14.I.6. 4750/11/C/6 57 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

343. 
VASUT 

U.14.II.12. 
4750/11/C/12 48 1,5 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

344. 
VASUT 

U.16.II.12. 
4750/11/C/24 41 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

345. VASUT U.16.II.9. 4750/11/C/21 41 1 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

346. 
VASUT 

U.18.II.12. 
4750/11/D/12 41 1 

Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

347. VEZÉR U. 6/1. 3471 72,5 3 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

348. VEZÉR U. 6/2 3471 47 2 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI ÉP. 

349. ZERGE U.11. 3512 65 2 
Komfortos 
Gázfűtéses 

Szociális 
bérlakás 

FÖLDSZINTES
, RÉGI 

350. 
ZERGE 

U.3.B.FSZ.2.,I.2. 
3495 49 2 Komfortos 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

351. 
ZERGE 

U.3.FSZ.1. 
3495 69 2 Komfortos 

Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

352. 
ZERGE 
U.3.I.1. 

3495 50 1 Komfortos 
Szociális 
bérlakás 

TÉGLA, 
EMELETES 

 

Kiskunhalas, 2020. május … 



 

 

……………………………………….. ……………………………………. 
Fülöp Róbert Molnár Ferenc 

polgármester vezérigazgató 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Halasi Városgazda Zrt. 



Tárgy: A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletének 8. 

számú módosítása 

 

40/2020. (V. 29.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kor-

mányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas, 1049/3 hrsz-ú, természetben a 

Kiskunhalas, Kölcsey utca 20. szám alatti ingatlanból 48 m2 területű részt, amely az 

alsó szint utca fronti helyiségeit jelenti (2 szoba, folyósó, toalett, illetve külön bejá-
rattal az Ág utca felől megközelíthető) a Halasi Városgazda Zrt. hasznosításába ad-
ja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a Képviselő-testület 165/2017. Kth. 

számú határozatával elfogadott Hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletének 8. számú 
módosítását, amelynek aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom.  

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Halasi Városgazda Zrt-vel Hasznosítási szerződést 
kötött 2017. június 15. napján, amely szerződést Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által a 165/2017. Kth. számú határozattal hagyott jóvá.  
A Hasznosítási szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza azon ingatlanok listáját, amelyeket a 

Város hasznosításra átadott a Zrt-nek. A melléklet 1. számú módosítását Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján a 259/2017. Kth. sz. 

határozatával, 2. számú módosítását az 54/2018. Kth. számú határozatával, 3. sz. módosítását 
a 167/2018. Kth. számú határozatával, 4. sz. módosítását a 110/2019. Kth. számú 
határozatával, 5. sz. módosítását a 222/2019. Kth sz. határozatával, 6. sz. módosítását a 

244/2019. Kth sz. határozatával, a 7. sz. módosítását a 39/2020. Kth. sz. határozatával 
módosított. 
A jelen módosításra azért van szükség, mert Kiskunhalas Város Önkormányzatának szándéka, 

hogy a Kiskunhalas, 1049/3 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Kölcsey utca 20. szám alatti 

ingatlanból 48 m2 területű részt, amely az alsó szint utca fronti helyiségeit jelenti (2 szoba, 

folyósó, toalett, illetve külön bejárattal az Ág utca felől megközelíthető) a Halasi Városgazda 

Zrt. hasznosításába adja. Ezen ingatlan hasznosítása a kialakult járványhelyzet okán merült 
fel, amikor a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya kiemelt orvosi helyiségek biztosítása érdekében keresett 
helyiségeket, amely során megfelelőnek találta volna az említett ingatlant. A hasznosításra 

végül nem került sor, azonban tekintettel arra, hogy a jövőben ezen lehetőség hasonló 
helyzetre megoldott legyen ezen ingatlan hasznosításba adása szükséges a Városgazda Zrt. 
részére. 
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
Kiskunhalas, 2020. május 29. 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



 
1. sz melléklet  

 

 

Garázsok: 

Sorszám Település Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Önk.tul(m2) Önk.tulajdoni 
hányad 

1. Kiskunhalas 5/C/1/ GARÁZS 
SZILÁDY ÁRON 
UTCA 3/A. fsz. 5. 

13 1/1 

2. Kiskunhalas 5/C/2/ GARÁZS 
SZILÁDY ÁRON 
UTCA 3/A. fsz. 6. 

13 1/1 

3. Kiskunhalas 222/ 6/A/31 GARÁZS 
BERCSÉNYI UTCA 

18 fsz.16. 
42 1/1 

4. Kiskunhalas 222/ 6/A/33 GARÁZS 
BERCSÉNYI UTCA 

18 fsz.3. 
21 1/2 

5. Kiskunhalas 222/ 6/A/34 GARÁZS 
BERCSÉNYI UTCA 

20 fsz.1. 
42 1/1 

6. Kiskunhalas 222/ 6/A/36 GARÁZS 
BERCSÉNYI UTCA 

20 fsz.3. 
21 1/1 

7. Kiskunhalas 
222/ 

20/A/37 
GARÁZS 

BERCSÉNYI UTCA 

12 fsz.37. 
21 1/1 

8. Kiskunhalas 
222/ 

21/A/31 
GARÁZS 

BOCSKAI UTCA 1. 

fsz. 1. 
42 1/1 

9. Kiskunhalas 
222/ 

21/A/32 
GARÁZS 

BOCSKAI UTCA 1. 

fsz. 2. 
21 1/1 

10. Kiskunhalas 
222/ 

21/A/36 
GARÁZS 

BOCSKAI UTCA 3. 

fsz. 3. 
42 1/1 

11. Kiskunhalas 
222/ 

22/A/31 
GARÁZS 

BOCSKAI UTCA 5. 

fsz. 1. 
42 1/1 

12. Kiskunhalas 
222/ 

22/A/34 
GARÁZS 

BOCSKAI UTCA 7. 

fsz. 1. 
42 1/1 

13. Kiskunhalas 
222/ 

22/A/35 
GARÁZS 

BOCSKAI UTCA 7. 

fsz. 2. 
21 1/1 

14. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/91 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 43. 

21 1/2 

15. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/93 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 43.  

42 1/1 

16. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/94 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 43.  

42 1/1 

17. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/95 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 43. 

13 1/1 

18. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/96 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 43.  

42 1/1 

19. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/97 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 43.  

42 1/1 

20. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/98 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 43.  

13 1/1 

21. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/103 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 

TERE 43.  
42 1/1 

22. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/104 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 43.  

42 1/1 

23. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/105 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 43.  

13 1/1 

24. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/107 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 43.  

26 1/1 

25. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/109 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 43.  

21 1/1 

26. Kiskunhalas 
4729/ 

4/A/110 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 

TERE 43.  
21 1/2 

27. Kiskunhalas 4730/ GARÁZS KURUC VITÉZEK 21 1/1 



14/A/31 TERE 24. fsz.1. 

28. Kiskunhalas 
4730/ 

14/A/36 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 25. fsz.2. 

13 1/1 

29. Kiskunhalas 
4730/ 

15/A/31 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 22. fsz. 1. 

21 1/2 

30. Kiskunhalas 
4730/ 

15/A/36 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 23. fsz. 2. 

13 1/1 

31. Kiskunhalas 
4730/ 

15/A/37 
GARÁZS 

KURUC VITÉZEK 
TERE 23. fsz. 3. 

42 1/1 

32. Kiskunhalas 
4735/ 

8/A/62 
GARÁZS KÁRPÁT UTCA 9.  42 1/1 

33. Kiskunhalas 
4735/ 

8/A/63 
GARÁZS KÁRPÁT UTCA 9.  13 1/2 

34. Kiskunhalas 
4735/ 

8/A/64 
GARÁZS KÁRPÁT UTCA 11.  21 1/2 

35. Kiskunhalas 
4735/ 

8/A/65 
GARÁZS KÁRPÁT UTCA 11. 42 1/1 

36. Kiskunhalas 
4735/ 

8/A/70 
GARÁZS KÁRPÁT UTCA 15.  42 1/1 

37. Kiskunhalas 4729/4/A/93 GARÁZS 
KURUC VITÉZEK 

TERE 39. 
21 1/1 

 

Üzlethelyiségek: 

Sorszám Ingatlan helye Megnevezés m2 hrsz 

1. Baranyai F. u. 20.  üzem épület 1792 m2 875/1 

2. Bercsényi u. 12 üzlethelyiség 10 m2 222/20/A/32 

3. Bercsényi u. 20. fsz .2. üzlethelyiség 10 m2 222/6/A/35 

4. Bethlen G. tér 1. üzlethelyiség 121m2 4669/4/A/1 

5. Bethlen G. tér 6. üzlethelyiség 507 m2 143/A/10  

6. Bethlen G. tér 6. üzlethelyiség 30 m2 143/A/11 

7. Bethlen G. tér 6. üzlethelyiség 75m2 143/A/12 

8. Bethlen G. tér 6. üzlethelyiség 64m2 143/A/13 

9. Bethlen G. tér 6. üzlethelyiség 8 m2 143/A/14 

10. Bethlen G. tér 6. üzlethelyiség 36 m2 143/A/9 

11. Bethlen G. tér 6. fsz. 3/A egyéb helyiség 40 m2 143/A/18 

12. Bethlen G. tér 6. I. 4. iroda 141 m2 143/A/17 

13. Bethlen G. tér 7/A-B étterem 149,18 m2 1 

14. Bethlen G. tér 7/C szálloda 467,2 m2 1 

15. Bethlen G. tér 7/D. média 587,8 m2 1 

16. Bethlen G. tér 7/E üzlethelyiség 22,87 m2 1 

17. Bethlen G. tér 7/F üzlethelyiség 29,46 m2  1 

18. Bethlen G. tér 7/G üzlethelyiség 65,95 m2  1 

19. Dr Nagy Mór u. 26. iroda 10 m2 4800/A/40 

20. Dr Nagy Mór u. 26.  iroda 63 m2 4800/A/39  

21. Dr Nagy Mór u. 26. üzlethelyiség 37,5 m2 4800/A/38 

22. Eötvös u. 2. fsz. 4. üzlethelyiség 25 m2 7/A/4 

23. Eötvös u. 2. fsz. 5. üzlethelyiség 22 m2 7/A/21 

24. Eötvös u.35. üzlethelyiség 255 m2 128 

25. Hősök tere 1. /1. üzlethelyiség 40,75 m2 1 

26. Hősök tere 1. /2. üzlethelyiség 92 m2 1 

27. Hősök tere 1. /3. üzlethelyiség 88 m2 1 



28. Hősök tere 1. /4. üzlethelyiség 61 m2 1 

29. Hősök tere 1. /5.  üzlethelyiség 44 m2 1 

30. Hősök tere 1. /6. üzlethelyiség 70 m2 1 

31. Hősök tere 1. /7. üzlethelyiség 75 m2 1 

32. Hősök tere 1. /8. üzlethelyiség 17 m2 1 

33. Hősök tere 1. /9. üzlethelyiség 75,7 m2 1 

34. Hősök Tere 4. fsz. 2. üzlethelyiség 57 m2 6/A/2 

35. Hősök tere4. fsz. 3. üzlethelyiség 135 m2  6/A/3 

36. Kanizsa tér 1. üzlethelyiség 25 m2 7660/6 

37. 
Kárpát utca 12. (8/12-ed tulajdoni há-

nyad) 
üzlethelyiség (4 szoba)  125 m2 630/3 

38. Szent I. u. 2. 
volt Kálmán szanatori-

um 
718 m2 4636 

39. Kmeth Sándor utca 2. üzlethelyiség 22 m2 126 

40. Kmeth Sándor utca 2. iroda 18 m2 126 

41. Kmeth Sándor utca 2. üzlethelyiség 64 m2 126 

42. Kossuth u. 26 fsz. 3. iroda 34 m2 4689/6/A/3 

43. Kossuth u. 34. üzlethelyiség 34 m2 4689/4/A/25 

44. Köztársaság utca 4. üzlethelyiség 103 m2 4651/A/8 

45. Köztársaság utca 4. üzlethelyiség 68 m2 4651/A/9 

46. Köztársaság utca 4. üzlethelyiség 30 m2 4651/A/9 

47. Május 1 tér üzlethelyiség 7 m2 2249 

48. Május 1 tér nyílvános WC 10,7 m2 2249 

49. Május 1 tér üzlethelyiség 7 m2 2249 

50. Május 1 tér  piac   2250 

51. Hősök ligete, PARKOLÓ WC. nyílvános WC 48 m2 4708/7 

52. Szabó Ervin u. 15.  volt kollégium 2509 m2 678/5 

53. Szász Károly utca 17. üzlethelyiség 84 m2 2571 

54. 

Szentháromság tér 5., ebből kivéve a 70 
m2 Faház, a képviselő-testület 259/2017. 

Kth. határozata alapján 

volt iskola épület 
5442 m2, ebből 
kivéve 70 m2-

es Faház 

4557 

55. Szilády Á. u. 1. raktár 53 m2 5/C/3 

56. Szilady Á. u. 1. fsz. 3. 100 FT-os üzlethelyiség 
150 m2 

5/A/23  

57. Szilády Á.u.1. fsz. 3. Cipőbolt üzlethelyiség 5/A/23 

58. Szilady Á. u.1 fsz. 4. üzlethelyiség 
164 m2 

5/A/24  

59. Szilady Á. u.1 fsz. 4. iroda 5/A/24  

60. Szilády Á. u.11. üzlethelyiség 

135 m2 

13 m2-es rak-

tárhelyiség 
kivonva a ke-

zelésből 

29/B/3 

61. Szilády Á. u.5. üzlethelyiség 45 m2 9/A/1 

62. Szilády Á. u.5. üzlethelyiség 31 m2 9/A/2 

63. Szilády Á.u.3/A fsz. 1. üzlethelyiség 59 m2 5/B/4 

64. Nagy Szeder István u. 1/A. 
vendéglő (Tölgyfa étte-

rem) 
757 m2 2524/3 

65. Bethlen Gábor tér 6. I. em. 1. a. iroda 119 m2 143/A/1 

66. Kölcsey utca 20. iroda 48 m2 1049/3 

67. Szent Imre u.7-9  4561,4562 2171m2 
Szent Imre 

u.7-9. 

 



 

 

Sorszám Egyéb ingatlanok 

1. Ingatlan helye Megnevezés m2 hrsz 

2. Kertész utca 28/A. Sportpálya  

8ha 5483m2 

ebből kivett 
1561 m2-es 

terület, össze-

sen, 8 ha 3832 

m2 (2018.06. 

Táncház) 

2385/4 

3. Vállalkozók útja 2. Tanpálya 1ha 1366m2 6022/4 

4. Harangos tér 14. Vásártér 3333 3ha 923m2 

 

 

Területek: 

Sorszám Település Helyr.szám Tel.ter(m2) 
Önk.tulajdoni 

hányad 
Megjegyzés 

1. Kiskunhalas 0652/ 1/ / 44395 1/1 Lőtér 
2. Kiskunhalas 1382/ / / 723 1/1   

3. Kiskunhalas 2358/ 6/ / 59003 1/1   

4. Kiskunhalas 2721/ / / 1217 1/1   

5. Kiskunhalas 3270/ 18/ / 109797 1/1 Vásártér 
6. Kiskunhalas 42604/ / / 13050 1/1   

7. Kiskunhalas 5123/ 1/ / 14780 1/1 
Önkormányzati területen magántulajdonú 

felépítmény 35m2 

8. Kiskunhalas 5837/ 1/ / 995 1/1   

9. Kiskunhalas 6118/ / / 1090 1/1   

10. Kiskunhalas 6391/ / / 622427 1/1 
Sóstónál a vasút és a tó közötti füves rész 

(kaszáló 3520 m2) 
11. Kiskunhalas 7644/ / / 4669 1/1   

12. Kiskunhalas 892/ 2/ / 25377 1/1   

13. Kiskunhalas 999/ / / 1309 1/1   

14. Kiskunhalas 129/ / / 803 1/1 
Önkormányzati területen magántulajdonú 

felépítmény 21 m2 

15. Kiskunhalas 3/ / / 8570 1/1 
Önkormányzati területen magántulajdonú 

felépítmény 12 m2 

16. Kiskunhalas 6093/ / / 8162 1/1   

17. Kiskunhalas 4708/ 7/ / 15181 1/1 
Önkormányzati területen magántulajdonú 

felépítmény 35m2 

18. Kiskunhalas 4689/ 12/ / 42 34/42 
Önkormányzati területen magántulajdonú 

felépítmény 42 m2 

19. Kiskunhalas 4689/ 13/ / 34 28/34 
Önkormányzati területen magántulajdonú 

felépítmény 34 m2 

20. Kiskunhalas 0651/25 130443 1/1  

21. Kiskunhalas 40213/ 3372 1/2 
a másik tulajdonos a Magyar Állam (2011. 

óta nincs kiadva) 
22. Kiskunhalas 6107/ 1071 1/1 2011. óta nincs kiadva  

23. Kiskunhalas 2659-2666 4985 1/1 2011. óta nincs kiadva  

24. Kiskunhalas 999 1309 1/1  

 

HVG Zrt. által használt helyiségek: 
 



Sorszám Megnevezés HRSZ Terület 
1. Majsai út 25. 6045 1ha 5248m2 

2. Bem u. 1. fsz. 15. 4689/22/A/15 156m2 

3. Bem u. 2. fsz. 61.  orvosi rendelő 72 m2 

 

Kiskunhalas, 2020. május …… 

……………………………………. ……………………………………… 

Fülöp Róbert Molnár Ferenc  
polgármester vezérigazgató 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Halasi Városgazda Zrt. 
Tulajdonos  Vagyonkezelő 

 

 



 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Halasi Városgazda Zrt. részére pályázat benyújtásához 

 

 

41/2020. (VI.08.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Halasi Városgazda Zrt. a Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő, de a 
Halasi Városgazda Zrt. hasznosításában álló 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. 
alatti ingatlanban lévő Páva Hotellel kapcsolatban a TFC-M-1.1.2-2020-04851 

pályázati azonosító számú, szálláshely fejlesztéssel kapcsolatos pályázaton pályázatot 
adjon be a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-hez, és hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a pályázati forrásból megvalósított beruházásokat a pályázatban 
előírt fenntartási időszak végéig fenntartsa. A pályázathoz és annak megvalósításához 

Kiskunhalas Város Önkormányzata önerőt nem biztosít. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatóját, hogy a projekt sikeres megvalósulásához szükséges további 
nyilatkozatokat megtegye, aláírja. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
INDOKOLÁS 

 

A Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 2020. június 08. napján azzal a kéréssel fordult 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármestere felé, hogy pályázatot szeretne benyújtani a 

Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő, de a Halasi Városgazda Zrt. 
hasznosításában álló 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. alatti ingatlanban lévő Páva Hotellel 
kapcsolatban a TFC-M-1.1.2-2020-04851 pályázati azonosító számú, szálláshely fejlesztéssel 
kapcsolatos pályázatra. A pályázathoz és annak megvalósításához Kiskunhalas Város 
Önkormányzata önerőt nem biztosít. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármestereként a rendelkező részben foglaltak szerint 

határoztam. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. június 08. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
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Tárgy: 37/2020. (V.28.) Polgármesteri határozat módosítása 

 

42/2020. (VI.09.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 37/2020. (V.28.) Polgármesteri határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 
1. 37/2020. (V.28.) Polgármesteri határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 
„1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 28/2020. (V.21.) Polgármesteri 
határozatával hozzájárult: 
a) a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata 

között 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. I. em. 17 szám, 1815/52/A/15 hrsz 
alatti, 1+2 fél szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 44 m2 alapterületű lakás 
vonatkozásában a bérlőkijelölési jog átadása – a vagyoni értékű jog értéke nettó 
5.000.000 Ft + 1.350.000 Ft Áfa összesen 6.350.000 Ft - tárgyában létrejövő 
Megállapodás megkötéséhez, 

és 

b) a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata 
között a 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. szám I. emelet 18. ajtó, 

1815/52/A/16 hrsz alatti lakás 1/1 tulajdoni hányadának – melynek értéke 

10.000.000.- Ft (Áfa mentes) – elidegenítésére létrejövő adás-vételi szerződés 

megkötéséhez,  

és 

c) a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és a Halasi Városgazda Zrt. között a 
6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1. szám, 2524/6 hrsz alatti ingatlan 

138/10.000 tulajdoni hányadának – melynek értéke nettó 15.000.000.- Ft + Áfa 
– megvásárlására vonatkozó adás-vételi szerződés megkötéséhez. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul az a), b) pontokban foglalt szerződések 
megkötéséből eredő, Önkormányzatot megillető követelések Halasi Városgazda Zrt. 

részére történő engedményezéséhez úgy, hogy az a) pontban foglalt összesen 6.350.000 
követelésből kizárólag 5.000.000 Ft kerüljön engedményezése, továbbá hozzájárul e 

tárgyban az Engedményezési szerződés megkötéséhez, módosításához. „ 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 28/2020. (V.21.) Polgármesteri határozatával 
hozzájárult a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata 
között 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. I. em. 17 szám, 1815/52/A/15 hrsz alatti, 1+2 fél 
szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 44 m2 alapterületű lakás vonatkozásában a 

bérlőkijelölési jog átadása – a vagyoni értékű jog értéke nettó 5.000.000 Ft + Áfa - tárgyában 
létrejövő Megállapodás megkötéséhez, és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és 
Kiskunhalas Város Önkormányzata között a 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 8. szám I. 
emelet 18. ajtó, 1815/52/A/16 hrsz alatti lakás 1/1 tulajdoni hányadának – melynek értéke 
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10.000.000.- Ft (Áfa mentes) – elidegenítésére létrejövő adás-vételi szerződés megkötéséhez, 

és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és a Halasi Városgazda Zrt. között a 6400 

Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1. szám, 2524/6 hrsz alatti ingatlan 138/10.000 tulajdoni 

hányadának – melynek értéke nettó 15.000.000.- Ft + Áfa – megvásárlására vonatkozó adás-

vételi szerződés megkötéséhez. 

Az Önkormányzat, mint a követelés jogosultja, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. felé 
fennálló követelését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 6:193. §-a értelmében átruházza a Halasi Városgazda Zrt. részére, amellyel a Halasi 

Városgazda Zrt. a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. felé fennálló tartozását egyenlíti ki. 

A bérlőkijelölési jog ellenértéke, mint követelés átruházása kizárólag a nettó 5.000.000 Ft-os 

összegre terjed ki, tekintettel arra, hogy az Áfa tartalom, vagyis az 1.350.000 Ft-ot a 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kiskunhalas Város Önkormányzatának fizeti meg 
közvetlenül. 
 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

 

Kiskunhalas, 2020. június 09. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

 

 



Tárgy: „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason” c. pályázathoz 

többletforrás igénylése 

 

43/2020. (VI.10.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárulását adja, hogy a TOP-3.1.1-16-

BK1-2017-00013 azonosítószámú, „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések 
Kiskunhalason” című pályázati projekt megvalósításához szükséges feladatok 
elvégzésre kerüljenek és a megvalósításához többletforrás igény benyújtása 

megtörténjen a Támogató felé a projekt összköltségvetésének legfeljebb 29,99%-

os mértékéig. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges, 

többletforráson felüli önerőt a költségvetésében biztosítja. 

3. A TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 azonosítószámú, „Komplex közlekedésfejlesztési 
intézkedések Kiskunhalason” című pályázati projekt megvalósításához szükséges 
feladatok elvégzéséről és a megvalósításához a projekt összköltségvetésének 
legfeljebb 29,99%-os mértékéig többletforrás igény benyújtásáról a Támogató felé 
saját hatáskörömben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel 

konzorciumban, TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 azonosítószámmal, „Komplex 
közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason” címmel 500 millió forint támogatást nyert. 
Az építési beruházásra lefolytatott közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat összege 
is bruttó 168 733 354,- forinttal meghaladja a projekt költségvetésében rendelkezésre álló 
összeget. A különbözet fedezetére az Önkormányzat többletforrás iránti igényt kíván benyújtani 
a Támogatóhoz a projekt összköltségvetésének legfeljebb 29,99%-áig.  
A projekt megvalósításához önerő biztosítása is szükséges, tekintettel arra, hogy a 29,99%-os 

többletforrásigény nem fedi le a projektben rendelkezésre álló fedezet és a legalacsonyabb 
összegű ajánlat közti különbséget. Továbbá a projekt tevékenységek közül a megvalósítás 
végén keletkező egyéb szolgáltatások, valamint a marketing, kommunikációs szolgáltatások 
beszerzése még nem történt meg, így amennyiben az erre vonatkozó majdani legalacsonyabb 
összegű ajánlat az előzetesen tervezetthez képest magasabb összegű lesz, a különbözet fedezetét 
az Önkormányzatnak saját önerőből szükséges biztosítani. 
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
Kiskunhalas, 2020. június 10. 
 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



Tárgy: Kiskunhalasi Football Club részére tulajdonosi hozzájárulás beruházás 
megvalósításához a Bundzsák Dezső sportközpont területén  
 

44/2020. (VI.10.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a mellékelt nyilatkozat szerinti 

tartalommal, hogy a Kiskunhalasi Football Club a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Kiskunhalas, 2385/4 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a címen 
található ingatlanon beruházást valósítson meg. 

2. A melléklet szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírásáról saját 
hatáskörömben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

A Kiskunhalasi Football Club elnöke Faddi János Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat iránti 
kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat. 

Kérelmében az Önkormányzat hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Kiskunhalas, 2385/4 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a címen található Budzsák 
Dezső Sportközpont területén beruházást végezzen. A beruházás az ,,A” pályát érinti annyiban, 
hogy cserepadok és labdafogó háló kerül telepítésre, valamint füvesítés valósul meg, ami növeli 
a sportközpont színvonalát. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 

Kiskunhalas, 2020. június 10. 
 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
  



Melléklet: 
 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

(sportszervezeti pályázó, önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén) 

 

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

adószáma: 15724904-2-03 képviseli: Fülöp Róbert polgármester), hozzájárulok ahhoz, hogy az 

1/1 arányban tulajdonomban álló, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztály 7. Földhivatalnál 2385/4 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a címen található ingatlanon a 

KISKUNHALASI FOOTBALL CLUB beruházást valósítson meg.  

 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fent megnevezett ingatlant a beruházás megvalósításától 

számított hét éven keresztül sportcélra használom. 

 

Nyilatkozom, hogy fent nevezett ingatlan tekintetében harmadik személy irányában nem áll 

fenn kötelezettségem, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja.  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján 

jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez 

szükséges felhatalmazással.  

 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2020. június 10. 

 

 

……………………………………….. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Fülöp Róbert polgármester 

 



 

Tárgy: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató 
Zrt. közgyűlésére a tulajdonosi álláspont kialakítása (igazgatóság 2019. évi beszámolója, 
könyvvizsgáló 2019. évi beszámolóról szóló jelentése, FB 2019. évi beszámolója, Zrt. 2019. 

évi beszámolója, mérlegfőösszeg és adózott eredmény, illetve az eredmény felhasználása, ve-
zető tisztségviselők és az FB tagok részére felmentvény megadása, valamit a FB 

2/2020.02.12. FEB határozatával elfogadott ügyrend jóváhagyása) 

 

 

45/2020. (VI. 10.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kor-

mányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a Homokhátsági Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. ülés tartása nélküli közgyűlésének 
jelen határozat 1. számú melléklete szerinti döntések meghozatalához. Saját hatáskö-
römben gondoskodom a döntés elektronikus aláírásommal történő ellátása után elekt-

ronikus úton a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Köz-
szolgáltató Zrt. részére történő megküldéséről. 
Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
 

 

INDOKOLÁS 

 

 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. 

2020. 05. 27. napján kelt levelében tájékoztatta Kiskunhalas Város Önkormányzatát, hogy a 

koronavírus miatt a Kormány által elrendelt rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel az éves 
rendes közgyűlés megtartása helyett – a Zrt. Alapszabálya VI/6.24. pontja alapján – az 

igazgatóság elnöke elrendelte a közgyűlési határozathozatalt ülés tartása nélkül, vagyis a 

2020. évi rendes éves közgyűlés írásban kerül megtartásra. 
A szavazás írásban történik, a mellékelt Határozati javaslatok lapon található lehetőségek 

közül kell a Tulajdonosnak választania (igen – nem, a megfelelő választ aláhúzva), és a Hatá-
rozati javaslatok lapot a Tulajdonos képviselőjének aláírásával ellátnia. A szavazat akkor ér-

vényes, ha abból egyértelműen megállapítható a Tulajdonos személye (név, székhely, képvise-

lő neve), a szavazásra bocsátott határozattervezetek sorszáma és az arra adott szavazat. 

A Közgyűlés a beérkezett szavazatok alapján számított egyszerű többséggel hozza meg 

határozatát valamennyi, szavazásra bocsátott napirendi pontban. 

 

 

A Zrt. az alábbi napirendet terjesztette elő a 2020. évi éves rendes közgyűlés ülés tartása nél-

küli döntéshozatalához: 

 



1. Igazgatóság beszámolója a 2019. évi tevékenységéről 
2. Könyvvizsgálói jelentés a 2019. évi beszámoló megvizsgálásáról 
3. Felügyelőbizottság jelentése a 2019. éves beszámoló és eredményfelosztási javaslat vé-

leményezéséről 
4. 2019. évi beszámoló és az eredmény felosztására vonatkozó javaslat elfogadása 

5. A vezető tisztségviselők (igazgatóság elnöke és tagjai, a cégvezető-vezérigazgató vala-

mint a felügyelőbizottság elnöke és tagjai) 2019. évben végzett munkájának értékelése, 
döntés a felmentvény megadásáról (külön határozati javaslatban). 

6. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. 

Felügyelőbizottsága 2/2020.02.12. FEB határozatával elfogadott ügyrendjének jóváha-
gyása. 

 

A napirendi pontok döntéseit jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. június 10. 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



1. számú melléklet: 
 

HATÁROZATI JAVASLATOK LAP 

A HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VAGYONKE-

ZELŐ ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.  2020. ÉVI RENDES ÉVES KÖZGYŰLÉSÉ-
NEK ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI 

DÖNTÉSHOZATALÁHOZ 

1. napirendi ponthoz: 

Igazgatóság beszámolója a 2019. évi tevékenységéről 
 

1. sz. közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése elfogadja az Igazgatóságnak a 2019. 
évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztéssel egyezően. 

 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem 

2. napirendi ponthoz: 

Könyvvizsgálói jelentés a 2019. évi beszámoló megvizsgálásáról 
 

2. sz. közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése elfogadja a könyvvizsgáló 2019. éves 
beszámoló megvizsgálásáról szóló jelentését az előterjesztéssel egyezően. 

 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem 

3. napirendi ponthoz: 

Felügyelőbizottság jelentése a 2019. éves beszámoló és eredményfelosztási javaslat vélemé-
nyezéséről 
 

3. sz. közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése elfogadja Felügyelőbizottság 2019. 
éves beszámoló megvizsgálásáról szóló jelentést az előterjesztéssel egyezően. 

 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem 

4. napirendi ponthoz: 

2019. évi beszámoló és az eredmény felosztására vonatkozó javaslat elfogadása 

 

4. sz. közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése elfogadja a Zrt. 2019. évi éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét az előterjesztéssel egyezően, 7.594.041 ezer Ft 
mérleg főösszeggel és 28.843 ezer Ft adózott eredménnyel. Az eredmény 
felhasználására akként kerüljön sor, hogy annak teljes összege az eredménytartalékba 
kerüljön, osztalék kifizetésére nem kerül sor. 

 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem 



5. napirendi ponthoz 

A vezető tisztségviselők (igazgatóság elnöke és tagjai, a cégvezető-vezérigazgató valamint a 

felügyelőbizottság elnöke és tagjai) 2019. évben végzett munkájának értékelése, döntés a fel-
mentvény megadásáról (külön határozati javaslatban). 

 

5. sz. közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése értékelte a Zrt. vezető 
tisztségviselőinek a 2019. évi munkáját és megállapította, hogy az értékelt időszakban, 

azaz a 2019. évben, megbízásuk teljes időtartamában Fodorné Dr. Schiszler Terézia 

igazgatósági elnök, Korsós János igazgatósági tag, Dr. Kurucz Ferenc igazgatósági 
tag és Illés Tibor cégvezető-vezérigazgató munkáját a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. érdekeinek elsőbbségét 
szem előtt tartva végezte, ezért a közgyűlés a felmentvényt részükre megadja. 

 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem 

 

6. sz közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése értékelte a Zrt. felügyelőbizottságának 
a 2019. évi munkáját és megállapította, hogy az értékelt időszakban, azaz a 2019. 
évben, megbízatásuk teljes időtartamában Csomor László felügyelőbizottsági elnök, 
Martin Ferenc felügyelőbizottsági tag, Bense Zoltán felügyelőbizottsági tag munkáját 
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató 
Zrt. érdekeinek elsőbbségét szem előtt tartva végezte, ezért a közgyűlés a felmentvényt 
részükre megadja.   

 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem 

6. napirendi ponthoz: 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Fe-

lügyelőbizottsága 2/2020.02.12. FEB határozatával elfogadott ügyrendjének jóváhagyása. 
 

7. sz. közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése a Felügyelőbizottság 2/2020.02.12. 

FEB határozatával elfogadott ügyrendjét jóváhagyja az előterjesztéssel egyezően. 
 

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem 

 

Kiskunhalas, 2020. június 10. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 KISKUNHALAS, Hősök tere 1. 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 



Tárgy: Kiskunhalas, Hősök ligete víztorony, 4734 hrsz. vezetékszolgalmi jog alapításához való 
hozzájárulás Nemzeti Közművek részére 
 

46/2020. (VI.11.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását 
adja, hogy a 6400 Kiskunhalas, Hősök ligete víztorony, 4734 hrsz. alatti területre 
oszlop elhelyezésére, szabadvezeték átvezetésére, valamint földkábel fektetésére 
vezetékjog kerüljön bejegyzésre a Nemzeti Közművek javára.  

2. A melléklet szerinti vezetékjog bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatok aláírásáról 
saját hatáskörömben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. azzal a kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy 
a Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Kft. és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között 
2019. szeptember 9-én életbe lépett bérleti szerződéshez kapcsolódóan a DIGI Kft. általi mobil 
bázisállomás építéséhez szükség van egy vezetékjogi nyilatkozat kiállítására a tulajdonos 
Önkormányzattól, amely hozzájárulás megadása elősegíti a beruházás megvalósulását és a 
térség fejlesztését. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Kiskunhalas, 2020. június 11. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 



N31400-05 bizonylati űrlap Nyilatkozatok adatlap 
 

Nyilatkozatok adatlap 

Érkezett: …………………………….. 
Iktató szám:………………………….. 

Nyilvántartási szám: 

Üzleti partner azonosító (fogyasztó): 

Ügyfélkapcsolat / ügy száma: 

Felhasználási hely / bekötés azonosító: 

 

1. Felhasználási hely adatai: 
 

Fogyasztó neve:   DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

Felhasználási hely. címe / rendeltetése:  BK11842v01 6400 Kiskunhalas, Hősök ligete víztorony, 4734 hrsz. 
  

 
2. Vezetékjogi nyilatkozat: 
Alulírott:      Kiskunhalas Város Önkormányzata                                adószám: ……………15724904203……..…..……….., 
Képviseli ....................................………………………………………. anyja  neve: ............................................................... ,,, 
születési  hely:  …………………………………………..…………....., születési idő: ............................................................... , 
mint az alább megjelölt ingatlan telekkönyvi  tulajdonosa  hozzájárulok ahhoz, hogy az NKM Áramhálózati Kft. 
ingatlanomon: oszlopot helyezzen  el,  szabadvezetéket  átvezessen,   földkábelt   fektessen.   Tudomásul    veszem,   hogy   
ezen   hozzájárulás   vissza   nem    vonható,   és   az áramszolgáltató jogosult az ingatlanomon  elhelyezett  
berendezéseinek  szükséges  felújítási,  karbantartási,  valamint üzemzavar elhárítási munkáit esetenként elvégezni. 

az  ingatlan  pontos  címe: 6400 Kiskunhalas, Hősök ligete víztorony, 4734 hrsz. 

 

Kelt: ................................, .......2020.... év  .......június... ..... hónap ………….nap 
 
 

........................................................................... 
ingatlantulajdonos aláírása 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

 
Név  és aláírás:  ………………..……………. Név  és aláírás…………………................ 

Lakcím:     …………………………………….. Lakcím:   ………………………………….. 

Anyja neve: …… …… … …… …… … …… ..  Anyja neve:…………………………………. 

Születési hely és idő:…………………………. Születési helye, idő:……………………….. 
 
 

 
3. Felhasználói tulajdonú, méretlen vezeték (összekötő berendezés) használati nyilatkozat: 

Hozzájárulunk az igénybejelentésen feltüntetett villamos teljesítmény-igény méretlen felhasználói vezetékhálózatunkon 
keresztül történő kielégítéséhez. 

 
Név:     ...................................................................... 

Lakcím:  ................................................................... 

Anyja  neve:  ............................................................ 

Születési  hely  és idő: .............................................. 

Adószám  (csak cégnél): .......................................... 
 

Kelt: ..................................................., .............  év .............................hónap................. nap 

 
 

........................................................................... 
nyilatkozó aláírása, bélyegző 

 

Verziószám: 1 Oldal: 1 / 2 



N31400-05 bizonylati űrlap Nyilatkozatok adatlap 
 

4. Kivitelezői nyilatkozat a fogyasztásmérőszekrényről: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fogyasztásmérőszekrény villamos szerelési munkálatait és annak 
érintésvédelmét kifogástalanul, az érvényben lévő létesítési és biztonsági szabványoknak megfelelően készítettem el. 

 
-  az  alkalmazott  érintésvédelem:  . ................................................................................................................................... 
-  kivitelező neve:  ............................................................  ...........................  anyja neve: ................................................. 

- születési  helye: ........................................................................................ születési  ideje:  ............................................. 

-   kivitelező   címe: ............................................................................................................................................................. 

- nyilatkozattétel  jogcíme:  .........................................................................  szakképesítő irat száma: ............................... 
-     adószáma:..................................................................................................................................................................... 
Kelt: ..................................................., .............  év .............................hónap................. nap 

 

........................................................................... 
kivitelező aláírása, bélyegző 

5. Kivitelezői nyilatkozat a csatlakozóvezetékről: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a csatlakozóvezeték villamos szerelési munkálatait és annak 
érintésvédelmét kifogástalanul, az érvényben lévő létesítési és biztonsági szabványoknak megfelelően készítettem el. 

 
-  az  alkalmazott  érintésvédelem:  . ................................................................................................................................... 
-  kivitelező  neve:  .........................................................................................anyja  neve: ................................................. 

- az általam létesített berendezés károsodás nélkül legfeljebb ......................... Amper erősségű áram átvitelére alkalmas. 

- születési  helye: ........................................................................................ születési  ideje:  ............................................. 
-   kivitelező   címe: ............................................................................................................................................................. 

- nyilatkozattétel  jogcíme:  ........................................................................  szakképesítő irat  száma: ............................... 
-     adószáma:..................................................................................................................................................................... 
Kelt: ..................................................., .............  év .............................hónap................. nap 

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

kivitelező aláírása, bélyegző 

6. Kivitelezői nyilatkozat a mért fővezetékről és felhasználói főelosztóról: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a mért fővezeték és a felhasználói főelosztóról villamos szerelési 
munkálatait és annak érintésvédelmét kifogástalanul, az érvényben lévő létesítési és biztonsági szabványoknak 
megfelelően készítettem el. 

 
- az alkalmazott érintésvédelem: . ................................................................................................................................... 
- az általam létesített berendezések károsodás nélkül legfeljebb ................. Amper erősségű áram átvitelére alkalmasak. 

-  kivitelező  neve:  .........................................................................................anyja  neve: ................................................. 
- születési  helye: .........................................................................................születési  ideje:  ............................................. 
-   kivitelező   címe: ............................................................................................................................................................. 

- nyilatkozattétel jogcíme*: …..................................................................... szakképesítő irat száma: ............................. 
-     adószáma:..................................................................................................................................................................... 
Kelt: ..................................................., .............  év .............................hónap................. nap 

........................................................................... 
kivitelező aláírása, bélyegző 

 

A 4., 5. és 6. pontban tett nyilatkozatok a fogyasztásmérő szekrény, a csatlakozóvezeték, valamint a mért fővezeték és 
felhasználói elosztó műszaki megfelelőségének igazolására a kiállítástól számított 30. napig használhatóak fel. A 
benyújtásakor 30 napnál régebbi nyilatkozatot az NKM Áramhálózati Kft. felülvizsgálati dokumentációként nem fogadja  el. 

* nyilatkozattétel jogcíme lehet: tárgyi tevékenység végzésére jogosult egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, valamint saját maga, 
vagy közeli hozzátartozója (PTK 685. § b) pont) részére szakképzett villanyszerelő, erősáramú technikus vagy erősáramú 
mérnök által elvégzett létesítés vagy felülvizsgálat. 

A villamosenergia egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást 
a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.  Az ügyintézés során készített 
hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető 
Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. 
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