
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének  2008. május 22-i rendkívüli ülésén hozott 
döntések: 
 
 
ZÁRT ülés keretében: 
 
138/2008Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 16/1996. (III. 27.) Ktr. sz. rendelet 4.§-a 
alapján 2008-ban „Kiskunhalas Város Közoktatásáért” díjat adományoz: 

• Halász Péterné tagintézmény-vezetőnek, 
• Locskai Gáborné óvónőnek, 
• Kothenz Lajosné tanárnak, 
• Laskovicsné Terzics Edit tanítónak, 
• Tyavoda Julianna tanárnak, 
• Elek Jánosné nevelőtanárnak, 
• Palásti Károly tanárnak, 
• Péter Imréné tanárnak, és  
• Téglás László  általános igazgatóhelyettesnek 

 
a város fenntartásában, illetve területén lévő közoktatási intézmények dolgozóinak, 
akik kiemelkedő munkát végeznek és tevékenységükkel, emberi magatartásukkal 
kivívták környezetük megbecsülését. 
 
 
Nyilvános ülés keretében: 
 
139/2008.Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a MAIEUTIKA Kft. által 2008. 
évben készített Integrált Városfejlesztési Stratégiát, és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiát a pályázat részeként nyújtsa be. az 
alábbi módosításokkal: 
 
- 14.o. 1.1.2.3. Működik sport- és illetve kisrepülőgépek fogadására alkalmas 
repülőtér a 037/12 hrsz. alatt. 
- 19.o. 800 Mrd helyett 800 millió 
 „…akácméz-termelés jól működik.” 
- 22.o. és 35.o. két mondata között ellentmondás van: 

„A városon belül csak nagyon kevés országos jelentőségű műemlék vagy műemlék 
jellegű    épület található…” 
„…műemlék vagy műemlék jellegű és helyileg védett épület nagy számban található 
a településen.” 

- 22.o. Termál Projektház Halas Kft. törlése 
- 57.o. A helyi médiák nevének pontosítása, valamint a Város Napja és a Szüreti 
napok megemlítése. 
- 61.o. „…1892-ben Kauser József tervei alapján épült.” 
- 62.o. Erzsébet tér helyett Erzsébet királyné tér 
 Nemzetközi Panteon helyett Nemzeti Panteon 
 kiegészítés: Belvárosi teniszpálya említése 
- 63.o. Sárfik-szélmalom helyett Sáfrik-szélmalom 
- 64.o. turulsólymos oszlop helyett kerecsensólymos oszlop 
- 67.o. 1970 helyett 1790 háromszázezer helyett ezer személy 
-70.o.  „ …, amelynek mentén folynak a városközpontot tehermentesítő Dong-ér 
völgyi út megépítésének előkészületei.” 



-78.o. „Az Alsóöregszőlőkben  egyáltalán nem találhatóak épített parkok.” 
-81.o. kiegészítés: A Felsővárosban is működik gyógyszertár. 
-139.o.4.1.1. 41 „Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas közötti…” 

 4.2. kiegészítés: Forgalomcsillapított városrészek közlekedésrendszerek 
kialakítása 2008. 

-140.o.4.7. 56 „Ipartelepi utak és külterületi gyűjtőutak közvilágításának 
biztosítása” 
 4.9. kiegészítés: Felszíni vízvisszatartási program a talajvízszint emeléséhez 
és öntözéshez 2008- 
- 141.o.4.9. 63 „…felhasználása a Sóstó és Fejeték vízutánpótlásában” 
 4.10. 64 „…a közintézmények és távfűtött lakótelepek energia 
ellátásában…” 
 4.11. 69 „Komposztáló művek telepítésének támogatása 2009-„ 
 4.11. kiegészítés: Környezet rehabilitáció 
-142.o.4.12. kiegészítés:  Ásott kútba vezetett szennyvíz felderítése és a bevezetés 
  megszüntetése. Házi szennyvíztisztító rendszerek elterjesztése 
-143.o.5.2. 85 „…érintésvédelem ellenőrzése, elektromos szerelés          
          szabványosítása…” 
 5.3. 88 Eötvös utca rendezése 
 5.3. 90 „Thorma Galéria és Berki Viola gyűjtemény elhelyezése” 
-144.o.5.5. 98 „Lakótelepi területek rehabilitációja” 
-146.o.6.4. 114 Úri Kaszinó helyett Kis Kaszinó 
 6.7. 120 „…új sportágak számára alkalmas…” 
-150.o.7.8. 156 „ A közrend, közbiztonság kistérségi szintű megszervezése” 
-152.o.3.2.2. kiegészítés: Parkolók említése. 
 3.2.3. kiegészítés: Parkolók említése. 
-153.o.3.2.4. Kiskunsági kulturális és konferencia központ az Alsóvároshoz tartozik. 
 3.2.5. „Panel épületek” törlése. 
-155.o.3.2.10. kiegészítés: Szennyvíztelepet megemlíteni. 
-161.o.3.4.1.1. „szegregációs tünetekkel terhelt övezet ne legyen… 
-179.o.105. „…a Garbai Szakképző Iskolával együttműködve” 
-189.o.Ipartestület helyett Kamarák 
-193.o. „…a PIB elnökét a képviselő-testület jelöli ki” 
-194.o. kiegészítés:  - Jogi terület 
- A teljes anyagban a roma szó helyett a cigány kifejezés, valamint a cselédsor 
kifejezés helyett mindenütt a „CS” lakás szerepeljen. 
 
140/2008.Kth. 
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Városmenedzser 
Kft. alapító okiratában szereplő tevékenységi köröket az alábbiakkal egészíti 
ki: 

− 41.10 Épületépítési projekt szervezése 
− 42.99 Egyéb máshova nem sorolt építés  
− 43.12 Építési terület előkészítése 
− 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
− 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése, 

továbbá fő tevékenységi körként a 41.10.08 Épületépítési projekt szervezését 
határozza meg. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. 
 



2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott 
pályázat elsőkörös elbírálásához igazodva készítse elő a városfejlesztési 
társaság működését szabályozó önkormányzati rendelet tervezetet  és tegyen 
erre újabb előterjesztést az alábbiakra figyelemmel: 

− Önkormányzati tulajdonjogok gyakorlása 
− Akcióterületi ingatlangazdálkodás szabályozása 
− A vagyongyarapítás nyereségének felhasználása 
− Az akcióterületi fejlesztések szabályozása 
− A városfejlesztő társaság jogosítványai és kötelezettségei  
− Az önkormányzat jogosítványai és kötelezettségei 
− A városfejlesztési társaság törzstőkéje, a városrehabilitációs fejlesztési 

források megszerzéséhez biztosított saját forrás 
− Együttműködés a vagyongazdálkodó és üzemeltetésért felelős 

társasággal 
 
3./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
továbbiakban a Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. városfejlesztő 
társaságként működik a pályázat elnyerése esetén, továbbá, hogy az IVS 
kézikönyvben, valamint a mellékelt intézményi elvárásokban foglaltaknak 
megfelelően megvizsgálja, hogy szükséges-e tőkeemelés, és egyéb intézményi 
partnerek (kistérségbe tartozó önkormányzatok, megyei önkormányzat, 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, kereskedelmi 
bankok, építési vállalkozások szakmai szervezetei, kereskedelmi és 
iparkamarák, szociális lakásépítő társaságok) bevonása. 
 
4./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázat elsőkörös elbírálásához igazodva a Kiskunhalasi 
Városmenedzser Kft. alapító okiratát a Felügyelő Bizottság tekintetében úgy 
módosítsa, hogy a társaság Felügyelő Bizottságába a Képviselő-testület 
delegáljon tagokat. A fentieknek megfelelően módosítsa a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot, amiben, valamint az alapító okiratban szabályozza 
azt a kérdést, hogy a városrehabilitációs stratégia irányait az önkormányzati 
bizottságok határozzák meg, és ellenőrzik azok megvalósulását, de az 
operatív irányítás a városfejlesztő társaság kompetenciájába tartozik.   
 
5./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 
szükség szerint a pályázat  benyújtásáig, illetve az elsőkörös elbíráláshoz 
igazodva a Kiskunhalasi Városmenedzser Kft Non-profit Ktv-vé átalakítása 
iránt intézkedjen. 
 
141/2008.Kth. 
 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Városgazda Zrt 
2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
 
30.907 E Ft egyező eszköz-forrás főösszeggel 
17.283 E Ft veszteséggel. 
142/2008.Kth. 



Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasthermál Kft. 2007. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 
 
59.690 E Ft  egyező eszköz-forrás főösszeggel 
    382 E Ft  eredménnyel. 
143/2008.Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja halas TV 2007 évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót  
 
43.618 E Ft egyező  eszköz-forrás főösszeggel 
  1.331 E Ft eredménnyel. 
144/2008.Kth.  
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a TÖV Kft 2007 évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 
 
102.357 E Ft egyező eszköz-forrás főösszeggel 
    2.963 E Ft eredménnyel. 
 
145/2008.Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testületet a Civil Alap Közalapítvány 2007-ben 
végzett tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését 
jóváhagyja. 

1/a. A Képviselő-testület a Civil Alap Közalapítvány 2007-évi 
pénzmaradványának felhasználására vonatkozó kérelmét jóváhagyja. Ennek 
értelmében a 2007. évi 3 460 000 forint összegű maradványból 1 074 000 
forint felhasználását engedélyezi a Civil Alap Közalapítvány kérelmének 
megfelelően. A fennmaradó 2 385 000 forint pénzmaradványt visszavonja. 

 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért 
Közalapítvány 2007-ben végzett tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 
3 . Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Történeti Kutatása 
Közalapítvány 2007-ben végzett tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 
 
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Sportjáért 
Közalapítvány 2007-ben végzett tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 
 
5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városért Közalapítvány 2007-ben végzett 
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 
 
6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Csipke Közalapítvány 2007-ben 
végzett tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését 
jóváhagyja. 
 
7 . Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Berki Viola Közalapítvány 2007-ben 
végzett tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését 
jóváhagyja. 
 
8. A Képviselő-testület felszólítja a Civil Alap Közalapítvány, a Diákkapcsolatok a 
Nyelvtanulásért Közalapítvány, a Kiskunhalas Történeti Kutatása Közalapítvány, a 



Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány, a Városért Közalapítvány, a Halasi 
Csipke Közalapítvány és a Berki Viola Közalapítvány kuratóriumainak elnökeit, hogy 
- a korábban szokásos módon - a közalapítványok közhasznúsági jelentéseit tegyék 
közzé.  
 
146/2008.Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ 
Kulturális és Közművelődési Közhasznú Társaság 2007. évi rendezvény-és 
programtervének megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját a 
melléklet szerint elfogadja.  
 
147/2008.Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, 
hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács „Helyi önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE)” megnevezésű 2008. évi 
pályázati felhívására „Lomb utcai óvodai főzőkonyha korszerűsítése” címmel 
pályázatot nyújtson be.  
A beruházási munkák összege 12.000.000,- Ft, melyhez sajáterőként 
3.600.000,- Ft-ot biztosít a 2008. évi költségvetési rendeletében. A támogatási 
igény összege 8.400.000,- Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
148/2008.Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, 
hogy a DAOP-2007-5.1.2./A számú fejlesztési célú támogatás elnyerésére 
pályázatot nyújtson be a Dél-Alföldi Operatív Program keretében a DARFT-hoz. 
A Képviselő-testület elfogadja a pályázathoz kapcsolódó Előzetes Akcióterületi 
Tervet.  
 
A beruházás összköltsége várhatóan 1.175.000.- Ft, elnyerhető támogatás a 
projektelemektől függően 50% és 85% közötti, a saját erő szükséglet a 
projektelemektől függően 15% és 50% közötti, melyet a képviselő-testület a 
2008. évi költségvetési rendeletében biztosít. 

 
 
Kiskunhalas, 2008. május 26. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


