
A képviselő-testület 2010.június 28-i  ülésén hozott döntések:

ZÁRT  ülésen hozott döntések:

114/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatához egy cég jelentős összegű helyi iparűzési adót fizetett be.  
Bevallásait önellenőrzéssel helyesbítette. A visszafizetendő összeget az önkormányzat 2010, 2011 
és 2012 években az alábbiak szerint fizeti meg.

 A teljes összeg %-ában:
2010. évben 33 %
2011. évben 44 %
2012. évben 23 % 

(A  cég  nevét,  az  adó  összegét  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  53.  §-ára  hivatkozva  nem 
közöljük.)

115/2010. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a helyi választási  
bizottság tagjainak a jegyző által javasolt személyek megválasztását.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kisebbségi választás 
lebonyolításához a szavazatszámláló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

Tag:
Szabóné Vér Éva 
Vízkeleti Jánosné
Kristóf Imre 
Póttag:
Háhn Hella 
Joó Zsanett 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi Bizottságot, hogy amennyiben a megválasztott  
bizottságok személyi összetételében a 2010. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választásának napja előtti 51. napig változás történik, azt kiegészítse, illetve módosítsa.  

116/2010. Kth.
1.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  sikertelennek  nyilvánítja  a  84/2010.  Kth.  pályázati  
felhívást a Költségvetési Intézmények Gazdasági vezetője állásra, ezért a Kjt. 20/A. § 2. bekezdés  
a)  pontja  értelmében  a  továbbiakban  pályázat  kiírása  nélkül  dönt  az  intézményvezető  
megbízásáról. 

2.  Kiskunhalas  város  képviselő-testülete  megbízza  Víghné  Gönczöl  Beátát  a  Költségvetési  
Intézmények Gazdasági Szervezetének igazgatói feladatainak ellátásával.

117/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  Pintér  András  igazgatónak,  a  Bibó  István Gimnázium 
vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2010. augusztus 1-től kezdődően, 2011. március 31-éig  



tartó  felmentési  idővel  megszünteti.  A  Képviselő-testület  Pintér  Andrást  a  munkavégzés  alól  
2010. december 1. napjával mentesíti. 

Pintér  András  igazgató  úrnak  nyugállományba  vonulása  alkalmából  Kiskunhalas  város  
oktatásügyének  több  évtizedes  szolgálatáért,  a  Bibó  István  Gimnázium  beindításáért,  önálló 
arculatának megteremtéséért, a gimnáziumban folyó magas színvonalú munka kialakításáért a 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki.

118/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  Rapavi  Róbert  általános  helyettest  bízza  meg  2010. 
augusztus 1-tõl 2011. július 31-ig a Bibó István Gimnázium igazgatójának helyettesítésével.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  Rapavi  Róbert  
általános helyettes munkaköri leírását a fent meghatározott időszakra vonatkozóan kiegészítse az 
intézményvezetői feladatok ellátásával.

119/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem fogadta el a Százszorszép Óvodák óvodavezetőjének 
helyettesítéséről szóló határozati javaslatot.

120/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  nem  támogatja  a  HALASI  VÁROSGAZDA  Beruházó,  
Szolgáltató  és  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság Alapító  Okiratának 
módosítását. 

121/2010. Kth.

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata elrendeli a Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit  
Kft. Alapító Okiratának alábbi módosítását: 

     4.1.1. A társaság TEAOR szerinti közhasznú főtevékenysége

 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  

17. A könyvvizsgáló

A  társaságnál  könyvvizsgáló  működik  a  Gt-ben  és  más  jogszabályi  rendelkezésekben 
meghatározott  feladatok  ellátására.  A  könyvvizsgáló  szervezetre,  illetve  a  könyvvizsgáló 
személyére az ügyvezetők bármelyike tesz javaslatot az alapítónak. 

A társaság megválasztott könyvvizsgálója:
Könyvvizsgálatért felelős személy:
Név: Rózsáné Takács Szilvia

A könyvvizsgálói megbízatás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2010. június 01.
A megbízatás lejárta: 2015. május 31.
A könyvvizsgáló jogait és kötelezettségeit a társasági törvény 40-44. §-ai tartalmazzák. 
 



122/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi személyek részére hagyott jóvá sportösztöndíjat  
2010. évben: 

Juhász Janka KÚGYE. (1. kat.)
Juhász Adél KÚGYE. (1. kat.)
Sörös Dóra Köszolg. Sc. (2. kat.)
Turcsik Dániel Halasi Tornaközpont (2. kat.)
Molnár Richárd Ganz Air AC. (2. kat.)
Lakatos Krisztina KÚGYE. (1. kat.)
Slezák Vivien KÚGYE. (1. kat.)
Váradi Krisztina Ganz Air AC. (2. kat.)
Bánóczki Milán KÚGYE. (1. kat.)

NYÍLT ülésen hozott döntések:

123/2010. Kth.
Munkaterv módosítása.

124/2010. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 

mellékleteként szereplő Közszolgáltatási szerződést elfogadja. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Várnai László 
polgármestert a Közszolgáltatási szerződés aláírására. 
(A szerződést terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Szervezési 
Osztályán.)

125/2010. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Bernáth Lajos 
Kollégium homlokzati nyílászáró cseréjéhez a konyha üzemeltetője által adott 1.457.176,- Ft  
összeget az éves bérleti díjának 50 %-áig legkésőbb 2014. december 30-ig lelakhassa. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert az ezzel 
kapcsolatos megállapodás aláírására. 
(A megállapodást terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal  
Szervezési Osztályán.)

126/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Harkakötöny 
községgel  létrehozandó,  Kiskunhalas  székhelyű  körjegyzőség  kialakításához,  és  felkéri  Dr. 
Várnai László polgármestert az egyeztető tárgyalások lefolytatására azzal, hogy a tárgyalások  
eredményéről  és  a  szükséges  intézkedésekről  szóló  beszámolót  jóváhagyás  végett  terjessze  a  
Képviselő-testület elé.



127/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  jelenleg  hatályos  Közbeszerzési  
Szabályzatát 2010. június 28. napjával hatályon kívül helyezi, és ezzel egy időben a mellékletben 
szereplő Közbeszerzési Szabályzatot fogadja el.
(A szabályzatot terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Szervezési  
Osztályán.)

128/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottsága javaslata  
alapján 8 000 000 forint „Sportcélú hozzájárulás”-t az alábbi felosztás szerint fogadja el: 

Sportegyesület neve Javasolt támogatás 

• Ganz Air Atlétikai Club   800.000 Ft.
• Halasi Boksz Club   600.000 Ft.
• Halasi Fitness Egyesület   100.000 Ft.
• Halas Torna Központ Sportegyesület   700.000 Ft.
• Honvéd Gábor Áron Sportegyesület   200.000 Ft.
• Kiskunhalasi Football Club         2.000.000 Ft.
• Kiskunhalasi HŐR. Dózsa Sportegyesület    100.000 Ft.
• Kiskunhalasi Sakk Klub      50.000 Ft.
• Kiskunhalasi Spartacus Szövetkezeti SE.    350.000 Ft.
• HALASIGYM   0 Ft.
• Kiskunhalasi Torna Club „Jól idősödők klubba    100.000 Ft.
• Kiskunhalasi Úszó Gyógyúszó Egyesület            1.000.000 Ft.
• Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány     600.000 Ft.
• Kiskunhalasi Asztalitenisz Sportegyesület     150.000 Ft.
• Sóstó Sporthorgász Egyesület       50.000 Ft. csak 

utánpótlásra!
• Sport az Esélyért Kiskunhalasi Egyesület      200.000 Ft.
• Városi Diáksport Bizottság     200.000 Ft.
• Városi Labdarúgó Szövetség    0 Ft.
• Centrum Squash Sportegyesület      100.000 Ft csak 

utánpótlásra!
• Kiskunhalasi Sakk Sportegyesület      100.000 Ft.
• Gulyás (PÓK) József Labdarúgó kupa 40 év felettieknek    0 Ft.
Mindösszesen:           7 400 000 Ft. 

Tartalékba helyez 600 000, azaz hatszázezer forintot. 

129/2010. Kth.

1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 101./2010. Kth.sz határozatát a  
„Bács-Szakma  Szakképzés-fejlesztési  és  Szervezési  Non-profit  Kiemelkedően  Közhasznú 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő megállapodás a Vári-Szabó Szakközépiskola,  



Szakiskola  és  Kollégium  Kőrösi  úti   Tanműhelyének  használati  joga  kiterjesztéséről  szóló  
megállapodásról”

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt Megállapodás aláírására.
(A  megállapodást  terjedelme  miatt  nem  közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  Hivatal  
Szervezési Osztályán.)

130/2010. Kth.
1./a. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Berki  Viola  Közalapítvány  2009-ben  végzett  
tevékenységéről szóló szöveges és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.
1/b.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  hatályon  kívül  helyezi  a  260/2009  Kth.  számú 
határozatát.
1/c.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete,  mint  alapító  tudomásul  veszi  a  Berki  Viola  
Közalapítvány  kuratóriumának  2010/4e  KH.  számú  határozatát,  ezzel  egyidejűleg  felkéri  a  
kuratóriumot, hogy a Berki Viola ösztöndíj alapját képező tőke az alapító által biztosított induló  
2 millió Ft-os és a  lekötött eredménytartalékba helyezett 1,5 millió Ft, azaz mindösszesen 3,5 
millió Ft legyen, gazdálkodásukat a továbbiakban ennek megfelelően szervezzék.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  a CIVIL ALAP Közalapítvány  2009-ben végzett  
tevékenységéről  szóló  szöveges  és  pénzügyi  beszámolóját,  közhasznúsági  jelentését  elfogadja.  
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  tényleges  tevékenységet  a  
közalapítvány két éve nem végez, ezért felkéri a Jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre készítse 
elő a közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést.

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Csipke Közalapítvány 2009-ben végzett  
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.

4. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalas  Város  Sportjáért  Közalapítvány  
2009-ben végzett tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.

5. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Városért  Közalapítvány  2009-ben  végzett  
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.

6. A  Képviselő-testület  felszólítja  a  Berki  Viola  Közalapítvány,  a  Halasi  Csipke  
Közalapítvány,  a  Kiskunhalas  Város  Sportjáért  Közalapítvány,  és  a  Városért  Közalapítvány  
kuratóriumainak elnökeit, hogy - a korábban szokásos módon - a közalapítványok közhasznúsági 
jelentéseit tegyék közzé. 

131/2010. Kth.
1.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  elfogadja  a  40.  Jubileumi  Nemzetközi  Díjugrató 
Lovasversenyről szóló beszámolót, egyúttal kifejezi elismerését a Szervezőbizottság tagjainak és 
támogatóinak a verseny megrendezéséért.

2.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  felvegye  a 
kapcsolatot  a  Hősök  ligetében  álló  „Női  lovas”  nevű  szoborhoz  készült  márványtáblák  
adományozóival és folytasson egyeztetéseket a felajánlás fenntartásáról.



3. A táblák elhelyezéséről a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság 
2010. augusztus 31-ig döntsön.
132/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Cigány  Kisebbségi  
Önkormányzat 2009. évi munkájáról szóló beszámolót. 

133/2010. Kth.

1.  Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  elfogadja  a Polgármester  beszámolóját  Kiskunhalas 
város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervének végrehajtásáról.

2. Kiskunhalas  Város  Képviselő  testülete  megbízza  a  2010.  évben  megfogalmazódott  és  
megfogalmazódó  módosító  javaslatok  értékelésével,  a  szükséges  elemzések  elvégzésével,  a  
jogszabályi változásoknak megfelelő intézkedések elvégzésével a humánpolitikai főosztályt.

134/2010. Kth.

1,Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  hivatkozva  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX  
törvény  102.§.  (2)  bekezdésének  c)  pontjára  az  önkormányzat  által  fenntartott  közoktatási  
intézményekben az alábbi bölcsődei, óvodai és kollégiumi csoportszámok, iskolai osztályszámok 
továbbá napközis csoportszámok indítását engedélyezi 2010/2011. nevelési évben, tanévben.

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat  
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda

11 óvodai csoport
2 bölcsődei csoport

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat  
Szabó Ervin Utcai Tagóvoda

3 óvodai csoport
1 bölcsődei csoport

Napsugár  Óvodák  és  Bölcsőde  Ady  Endre  Utcai  
Tagóvoda

3 óvodai csoport

Napsugár  Óvodák  és  Bölcsőde  Magyar  Utcai  
Tagóvoda

2 óvodai csoport

Napsugár Óvodák és  Bölcsőde  Szilády  Áron Utcai  
Tagóvoda

3 óvodai csoport
1 bölcsődei csoport

Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Úti Tagóvoda 2 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda 3 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Tagóvoda 3 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvoda 5 óvodai csoport
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 1-4. évfolyamon 2-2 osztály

5-8. évfolyamon 3-3 osztály
6 napközis csoport

Felsővárosi Általános Iskola 1-8. évfolyamon 3-3 osztály
8 napközis csoport
Pirtói  Tagintézmény:  1-4  és  8  
évfolyamon 1-1 osztály
1 napközis csoport

Kertvárosi Általános Iskola 1-8. évfolyamon 2-2 osztály
6 napközis csoport



Szűts József Általános Iskola 1-4. és 6-8. évfolyamon 2-2 osztály
5. évfolyamon 3 osztály
6 napközis csoport

Bernáth Lajos Kollégium 8 csoport
Bibó István Gimnázium 7-8. évfolyamon 1-1 osztály

9-12. évfolyamon 4-4 osztály
II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági,  Közgazdasági,  
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

9-12. évfolyamon 3-3 osztály
szakképző 13-14. évf. 3-3 osztály
kollégiumban 2 csoport

2,Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  hivatkozva  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX  
törvény  3.  számú  melléklet  II.  rész  7.  és  8.  pontja  értelmében  a  2010.  szeptember  1-jei  
létszámok túllépését az alábbiak szerint engedélyezi:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda Labda csoportjában 27 fő,
Bajza Utcai Tagóvoda Maci és Pillangó csoportjában 26-26 fő, Mókus csoportjában 27 fő
a  3.  életévüket  betöltő  gyermekek  óvodába  lépése,  német  nemzetiségi  továbbá  az  óvodai  
nevelésre kötelezett 5 éves új belépő gyermekek óvodai nevelése érdekében.

Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Ady Endre Utcai Tagóvoda középső csoportjában 27 fő,
Átlós Utcai Tagóvoda kis-középső csoportjában 26 fő
Szilády Áron Utcai Tagóvoda nagycsoportjában 26 fő
az óvodába belépő 3 éves hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
óvodai nevelése érdekében.

Százszorszép Óvodák
Lomb Utcai Tagóvoda kis, középső és nagy csoportjában 27-27 fő,
Felsővárosi Tagóvoda Körte csoport 26 fő, Szilva és Alma csoportjában 27-27 fő
a tankötelezettség alól felmentett  gyermekek továbbá az óvodai nevelésre kötelezett  5 éves új  
belépő gyermekek óvodai nevelése érdekében.

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
1.a, 2.a osztályában 27-27 fő,
1.b, 5.b osztályában 28-28 fő,
3.a, 3.b, 4.b osztályában 30-30 fő,
4.a osztályában 33 fő
a sajátos nevelési igényű gyermekek számított létszáma továbbá az emelt szintű informatika és  
testnevelés oktatás miatt.

Felsővárosi Általános Iskola
2.a, 2.c, 3.c osztályában 27-27 fő,
2.b, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c osztályában 28 fő,
az SNI megállapítása, a német nemzetiségi oktatás, továbbá az emelt szintű nyelvi oktatás miatt.



Kertvárosi Általános Iskola
3.b osztályában 27 fő,
3.a osztályában 29 fő
a sajátos nevelési igényű gyermekek számított létszáma miatt.

Bibó István Gimnázium
7. és 8. osztályában 36 fő
a felülbírálati kérelmek elbírálása miatt.

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 
9.b, 10.c és 11.c osztályában 36 fő,
10.a, 10.b osztályában 37 fő
a felülbírálati kérelmek elbírálása, a sajátos nevelési igényű tanulók és az előző tanévekben év  
közben érkező tanulók miatt.

3. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Fazekas  Gábor  Utcai  Általános  Iskola 
engedélyezett pedagógus létszámát 44,5 főről 42,5 főre, továbbá a Felsővárosi Általános Iskola  
pedagógus státuszszámát 62 főről 59 főre csökkenti 2010. szeptember 1-jétől.

135/2010. Kth.
Napsugár Óvodák és Bölcsőde alapító okiratának módosítása. 
(Az  alapító  okirat  módosítást  terjedelme  miatt  nem közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán.)

136/2010. Kth.
Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítása.
(Az  alapító  okirat  módosítást  terjedelme  miatt  nem közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán.)

137/2010. Kth.
Bóbita Óvoda , Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása.
(Az  alapító  okirat  módosítást  terjedelme  miatt  nem közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán.)

138/2010. Kth.
Felsővárosi Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
(Az  alapító  okirat  módosítást  terjedelme  miatt  nem közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán.)

139/2010. Kth.
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
(Az  alapító  okirat  módosítást  terjedelme  miatt  nem közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán.)



140/2010. Kth.
Kertvárosi Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
(Az  alapító  okirat  módosítást  terjedelme  miatt  nem közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán.)

141/2010. Kth.
Szűts József Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
(Az  alapító  okirat  módosítást  terjedelme  miatt  nem közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán.)

142/2010. Kth.
II. Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági,  Közgazdasági,  Informatikai  Szakközépiskola  és  
Kollégium alapító okiratának módosítása.
(Az  alapító  okirat  módosítást  terjedelme  miatt  nem közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán.)

143/2010. Kth.
Bibó István Gimnázium alapító okiratának módosítása.
(Az  alapító  okirat  módosítást  terjedelme  miatt  nem közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán.)

144/2010. Kth.

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat  
nevelési programjának módosítását 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Napsugár  Óvodák  és  Bölcsőde  nevelési  
programjának módosítását 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja.
3.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Százszorszép  Óvodák  nevelési  programjának  
módosítását 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja.

145/2010. Kth.

1./Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felkéri a Magyar Közút Kht-t, hogy a kezelésükben lévő 
Kiskunhalas,  Kossuth  u.-Köztársaság  u.-Szász  Károly  utca  nyomvonaláról  a  tehergépjármű 
forgalmat a Szabadkai u.-Átlós u.-Tó u.-Dongér völgyi út-Mártírok útja nyomvonalra terelje át. A  
képviselő-testület a forgalom elterelésével kapcsolatos költségeket a költségvetésben erre a célra  
biztosított keretből biztosítja.

2./Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az 53-as számú út (kivéve Szabadkai út kereszteződést),  
az Átlós út,  Tó utca kereszteződéseiben elrendeli a KRESZ. 44. ábra számú „5 t össztömeget  
meghaladó  teherautóval  behajtani  tilos”,  kivéve  áruszállítás  kiegészítő  táblával,  tiltó  tábla  
kihelyezését.  A képviselő-testület  a  táblák  kihelyezésével  új  forgalmi  rendet  vezet  be  a város  
területén, az áruszállító járművek kivételével megtiltja az 5 t-át  meghaladó tehergépjárművek  
közlekedését.



146/2010. Kth.

1.  A  Képviselő-testület  elfogadja  a  pályázathoz  kapcsolódó  Részletes  Megvalósíthatósági  
Tanulmányban (RMT) leírt díjképzési elveket és díjszinteket alkalmazza a projekt megvalósulását  
követően.

2.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  KEOP-2009-7.1.2.0-2008-0215  pályázatához  
(Kiskunhalas  Város  szennyvíztisztításának  és  csatornázásának  fejlesztése  beruházáshoz) 
szükséges 789.211.830,- Ft saját forrást biztosítja.

Az összeg forrása: 
• Önkormányzati hitel 436.211.830,- Ft
• Víziközmű társulati hitel 353.000.000,- Ft

Kiskunhalas Város Önkormányzata – a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat nyilatkozata alapján -  
készfizető  kezességet  vállal  a  Kiskunhalasi  Víziközmű  Társulat  által  felvett  maximum 
360.000.000,- Ft ( azaz Háromszázhatvanmillió 00/100 Ft)  víziközmű-társulati hitel mindenkori  
éves kamatainak és tőkefizetési kötelezettségének erejéig.
A  Képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  jelen  határozatban  foglaltakkal  
tartalmilag  megegyező,  a  pályázati  dokumentációhoz  csatolandó  szükséges  nyilatkozatot,  
valamint a víziközmű társulati hitellel kapcsolatos valamennyi okiratot aláírja.

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata a KEOP-2009-7.1.2.0-2008-0215 támogatással létrejövő  
létesítmény működtetésének fedezetét saját forrásból biztosítja.
Az Önkormányzat a működtetés kiadásait a mindenkori éves költségvetésébe betervezi.
 Kiskunhalas Város Önkormányzata a megvalósuló elemek üzembe helyezésétől számított 5 (öt)  
évig az új elemekre vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel. 

A  Képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  jelen  határozatban  foglaltakkal  
tartalmilag megegyező, a pályázati dokumentációhoz csatolandó szükséges nyilatkozatot aláírja.

4.   Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  KEOP-2009-7.1.2.0-2008-0215  támogatással  
megvalósuló csatornahálózathoz való hozzáférést a hátrányos helyzetű csoportok – a roma és  
fogyatékos szociálisan rászoruló lakosok – számára aktívan támogatja. A csatorna beruházás 
megvalósítása  keretében  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  Cigány  Kisebbségi  
Önkormányzattal,  valamint  a  Fogadj  el!  Alapítvánnyal/  Mozgáskorlátozottak  Kiskunhalasi  
Egyesületével,  valamint  a  szociális  igazgatás  és  szociális  ellátás  szabályairól  szóló  45/2003.  
(XII.23.) számú rendeletben szabályozott, szociálisan leginkább rászoruló háztartások számára 
együttműködési  megállapodás  keretében  lefektetett  alapelvek  szerint  a  házi  bekötéseket  
térítésmentesen biztosítja. 

A  Képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  jelen  határozatban  foglaltakkal  
tartalmilag megegyező, a pályázati dokumentációhoz csatolandó szükséges nyilatkozatot aláírja.

147/2010. Kth.

A  Képviselő-testület  elfogadja  a  2010.  évre  tervezett  közvilágítás  fejlesztés  keretfelosztását,  
egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó megállapodások aláírására.



148/2010. Kth.

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  nem támogatja  a Kárpát  utcai  útburkolat  felújításáról  
szóló határozati javaslatot. 

149/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Semmelweis  Halasi  
Kórház Non-profit Kft. és a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal (1146 Budapest,  
Abonyi  u.  21.)  között  a  Kórház területén  található volt  pszichiátriai  és  neurológiai  ellátásra  
kialakított épület 15 év időtartamra szóló bérbeadását a melléklet szerint.
(A  bérleti  szerződést  terjedelme  miatt  nem  közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  Hivatal  
Szervezési Osztályán.)

150/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  elfogadja  a  temető  üzemeltetés  2009.  évről  szóló  
beszámolóját. 

151/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Szarvas Kft. kiskunhalasi helyi  
buszközlekedési tevékenységéről szóló beszámolóját. 

152/2010. Kth.

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a melléklet szerint együttműködési megállapodást köt a 
Rompetrol  Kft.-vel  a  Szász  Károly  utcai  körforgalom mellett  építendő benzinkút  és  az  ahhoz  
kapcsolódó út, kerékpárút és csatorna áteresz beruházások megvalósítása érdekében. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési szerződés és az abban  
rögzítetteknek  megfelelő  közös  tulajdont  létrehozó,  megszüntető  és  adásvételi  szerződések  
aláírására, szükséges nyilatkozatok megtételére. 

3.  A Képviselő-testület  3015 és 30212/4 hrsz.  alatti  ingatlanokat  érintő telekalakítás során a 
3031 hrsz. ingatlanba csatolt területrészek tulajdonba vételéhez hozzájárul. 

4. A Képviselő-testület belterületi lakóút területbiztosítása érdekében meg kívánja vásárolni a  
3067 és 3068 hrsz. ingatlanokat és a 3017, 3063 és 3065 hrsz. ingatlanoknak a rendezési terv  
szerint közút céljára szolgáló részét. Amennyiben a területszerzés adásvétel vagy csere útján nem  
lehetséges úgy terület- és településrendezés céljából kisajátítást kezdeményez ezen ingatlanok és  
ingatlanrészek  esetében.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  
szerződések aláírására,  illetve a  kisajátítási  eljárás  megindítására,  az  eljárás  fedezetét  külső  
forrás bevonásával biztosítja. 
(Az  együttműködési  megállapodást  terjedelme  miatt  nem  közöljük,  megtekinthető  a 
Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán.)

153/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Bibó  István  Gimnázium  udvarán  40x20  
méteres aszfaltozott kézilabdapálya megépítéséhez. 



154/2010. Kth.

Kiskunhalas  Város  Képviselő-  testülete  a  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata által  benyújtott  
„EU-szintű nevelési infrastruktúra a jövő nemzedékéért” című, DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0020 
azonosítószámú pályázat összköltségét 220.016.884.- Ft összeggel elfogadja, melyből a 90%-os  
támogatás összege 198.015.195.- Ft,  egyben kijelenti,  hogy a szükséges 10%-os saját forrás,  
azaz 22.001.689,- Ft az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.
Továbbá Kiskunhalas Város Képviselő- testülete a pénzügyi források összetételét az alábbiak 
szerint elfogadja:

Forrás Ft %
I. saját forrás 22.001.689.- Ft 10 %
I./1. a támogatást igénylő pénzbeli hozzájárulása 11.000.845.- Ft 5 %
I./2. partnerek pénzbeli hozzájárulása 0.- Ft 0 %
I./3. bankhitel 0.- Ft 0 %
I./4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás: EU Önerő Alap 11.000.844.- Ft 5 %
II. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 198.015.195.- Ft 90 %
Összesen 220.016.884.- Ft 100 %

Források megnevezése 2010. év (Ft) Összesen: (forint)
1. EU Alapokból igényelt forrás összege 187.014.351.- Ft 187.014.351.- Ft
2.  A  fejlesztéshez  hazai  társfinanszírozás  keretében 
biztosított összeg

11.000.844.- Ft 11.000.844.- Ft

3. A Pályázó saját forrása (3.1.+3.2.) 22.001.689.- Ft 22.001.689.- Ft
3.1.  A  Pályázó  költségvetésének  terhére  vállalt  saját  
forrás összege

22.001.689.- Ft 22.001.689.- Ft

3.2. Hitel 0.- Ft 0.- Ft
4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3.) 0.- Ft 0.- Ft
4.1. Lakossági hozzájárulás 0.- Ft 0.- Ft
4.2. Egyéb magánforrás 0.- Ft 0.- Ft
4.3. Egyéb szervezetek támogatása 0.- Ft 0.- Ft
5. A beruházás összköltsége (1.+2.+3.+4.) 220.016.884.- Ft 220.016.884.- Ft
Az EU önerő alapból igényelhető támogatás maximális  
összege:

11.000.844.- Ft 11.000.844.- Ft

A Pályázó által igényelt EU Önerő Alapból támogatás  
összege:

11.000.844.- Ft 11.000.844.- Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 8/2010.(II.26) ÖM rendelet szerint  
pályázatot nyújtson be EU Önerő Alapból igényelhető támogatás elnyerésére, az ehhez szükséges  
nyilatkozatokat megtegye.

155/2010. Kth.



1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalas  közigazgatási  
területét  érintő  és  az  53.  sz.  főút  mellett  tervezett  kerékpárút  területbiztosítása  céljából  meg 
kívánja  szerezni  az  1.  sz.  mellékletben  szereplő  ingatlanrészek  tulajdonjogát.  Az  adás-vételi  
eljárások  lefolytatásával  megbízza  a  Halasi  Városgazda  Zrt.-t,  egyben  felhatalmazza  a  
polgármestert a szükséges szerződések aláírására, a területszerzés fedezetét biztosítja.

2.   Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalas  közigazgatási  
területét érintő és az 53. sz. főút mellett tervezett kerékpárút területbiztosítása érdekében, terület-  
és településrendezés céljából  kisajátítást kezdeményez az 1. sz. mellékletben szereplő ingatlanok 
közül azok esetében, ahol a területek megszerzése adás-vétel útján nem lehetséges. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására, az eljárás fedezetét  
biztosítja.

3.   A  Képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert,  hogy  a  kerékpárút  tervének  külső  
előkészítőivel szemben mindenre kiterjedő kártérítési igényt érvényesítsen.
(A mellékletet  terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Szervezési  
Osztályán.)

156/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata által benyújtott „A 
Városi  Bölcsőde  ellátásának  fejlesztése  és  férőhelybővítése  Kiskunhalason”  című,  DAOP-
4.1.3/C-2f-2009-0003  azonosítószámú  pályázat  összköltségét  152.569.068.-  Ft  összeggel  
elfogadja,  melyből  a  90%-os  támogatás  összege  137.312.161.-  Ft,   egyben  kijelenti,  hogy  a  
szükséges  10%-os  saját  forrás,  azaz  15.256.907,-  Ft  az  önkormányzat  költségvetésében  
rendelkezésre áll.
Továbbá Kiskunhalas Város Képviselő- testülete a pénzügyi források összetételét az alábbiak 
szerint elfogadja:

Forrás Ft %
I. saját forrás 15.256.907.- Ft 10 %
I./1. a támogatást igénylő pénzbeli hozzájárulása 9.154.144.- Ft 6 %
I./2. partnerek pénzbeli hozzájárulása 0.- Ft 0 %
I./3. bankhitel 0.- Ft 0 %
I./4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás: EU Önerő Alap 6.102.763.- Ft 4 %
II. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 137.312.161.- Ft 90 %
Összesen 152.569.068.- Ft 100 %

Források megnevezése 2010. év (Ft) Összesen: (forint)
1. EU Alapokból igényelt forrás összege 129.683.708.- Ft 129.683.708.- Ft
2.  A  fejlesztéshez  hazai  társfinanszírozás  keretében 
biztosított összeg

7.628.453.- Ft 7.628.453.- Ft

3. A Pályázó saját forrása (3.1.+3.2.) 15.256.907.- Ft 15.256.907.- Ft
3.1.  A  Pályázó  költségvetésének  terhére  vállalt  saját  
forrás összege

15.256.907.- Ft 15.256.907.- Ft



3.2. Hitel 0.- Ft 0.- Ft
4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3.) 0.- Ft 0.- Ft
4.1. Lakossági hozzájárulás 0.- Ft 0.- Ft
4.2. Egyéb magánforrás 0.- Ft 0.- Ft
4.3. Egyéb szervezetek támogatása 0.- Ft 0.- Ft
5. A beruházás összköltsége (1.+2.+3.+4.) 152.569.068.- Ft 152.569.068.- Ft
Az EU önerő alapból igényelhető támogatás maximális  
összege:

6.102.763.- Ft 6.102.763.- Ft

A Pályázó által igényelt EU Önerő Alapból támogatás  
összege:

6.102.763.- Ft 6.102.763.- Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 8/2010.(II.26) ÖM rendelet szerint  
pályázatot nyújtson be EU Önerő Alapból igényelhető támogatás elnyerésére, az ehhez szükséges  
nyilatkozatokat megtegye.

157/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas külterület  0936/6  hrsz.  
ingatlanon 522 m2 területet érintő, a Horváth-Magyar DN800 PN75 összekötő földgázszállító  
vezetékre  és  annak biztonsági  övezetére  kiterjedő  bányaszolgalmi  jog  alapításához  és  annak 
ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, melynek jogosultja az FGSZ Zrt. (8600 Siófok,  
Tanácsház  u.  5.).  A  16.704.-  Ft  kártalanítási  összeget  elfogadja,  egyben  felhatalmazza  a  
Polgármestert a megállapodások aláírására.
(A  megállapodást  terjedelme  miatt  nem  közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  Hivatal  
Szervezési Osztályán.)

158/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem támogatja a Dongéri út tulajdonrészének és a 3372 
hrsz.  alatti  ingatlan  megvásárlásáról,  illetve  csere  jogcímén  történő  megszerzéséről  szóló  
határozati javaslatot.

159/2010. Kth.
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 41498/3 alatti ingatlannak a rendezési  
terv szerint  beépítésre  szánt  mintegy  1814 m2 nagyságú részét.  A telek  megosztásával  és  az  
ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Az ingatlan értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembevételével a Pénzügyi, Költségvetési  
és Gazdasági Bizottság dönt.
Egyben  megbízza  a  Halasi  Városgazda Zrt.-t  az  eljárás  lebonyolításával  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szerződés aláírására.

160/2010. Kth.

1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 114/2007. Kth. számú határozatát.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6028 hrsz.  
alatti  34.114 m2 nagyságú területen a Kishunfood Kft.  (6400 Kiskunhalas, Posta u.  4.) által  



biogáz  üzem   és  e  gázzal  üzemelő  villamos  energiát  termelő  gázmotorok  telepítését  célzó  
beruházás  megvalósítását,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  mellékelt  együttműködési  
szerződés aláírására. 

3.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Kishunfood  Kft.-vel  kötött  együttműködési  
szerződésben rögzített feltételek szerint – amennyiben a Kft. biogáz üzem  és e gázzal üzemelő  
villamos  energiát  termelő  gázmotorok  telepítését  célzó  beruházás  megvalósítására  pályázati  
támogatást  nyer  –  hozzájárul  a  Kiskunhalasi  Ipari  Parkban  a  6028  hrsz  alatti  34.114  m2 

nagyságú  területnek  a  Kishunfood  Kft.  (6400  Kiskunhalas,  Posta  u.  4.)  részére  történő  
kedvezményes – 15.250.000.- Ft összegért történő – tulajdonba adásához, a Kiskunhalasi Ipari  
Park hasznosítási koncepciójában foglaltak szerint. A terület tulajdonba-, és birtokba adásával  
valamint az út és közmű ellátással kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a 
Pénzügyminisztérium  álláspontja  szerint  a  kérelmező  vállalkozás  megfelel  a  70/2001/EK 
rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt támogatási feltételeknek.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  Városgazda  Zrt.-t  az  eljárás  lebonyolításával,  egyben  
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
(Az együttműködési  szerződést terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán.)

161/2010. Kth.
A Képviselő-testület  a Szenyér,  30 hrsz. alatti  1323 m2 területű,  lakóház udvar művelési  ágú 
ingatlanát Szenyér Községi Önkormányzat, Szenyér, Simon u. 1. részére 50.000.- Ft vételáron  
értékesíteni kívánja. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek  a vevőt terhelik.
Egyben  megbízza  a  Halasi  Városgazda Zrt.-t  az  eljárás  lebonyolításával  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szerződés aláírására.

162/2010. Kth.

1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  környezetvédelmi 
feladatkörében  a  Jegyzőt,  hogy  2010.  november  30-ig  készítse  el  a  Csetényi  Emlékpark  
helyreállításának koncepcióját. 

2.  Az elkészítendő koncepció  részeként  2 darab színes  ábrákat  tartalmazó információs  táblát 
készíttessen el, mely a Csetényi emlékpark állat- és növényvilágát mutatja be. 

3.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  felmerülő  költségek  fedezetét  2011.  évi  
költségvetéséből biztosítja. 

163/2010. Kth.
1.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  a  Művelődési,  Oktatási  és 
Vallásügyi, valamint a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsággal 2010. december 31.  
napjáig – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvényére – készítse el a  
Kiskunhalas Város közigazgatási területén bejegyzett civil szervezetek, médiumok, kulturális célú  
gazdasági  társaságok  és  magánszemélyek  kezdeményezései  részére  meghirdetett  pályázati  
felhívást a Halasi Nemes Tanács által javasolt szempontok alapján. 



2. Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  az  előkészítő  munkában való részvételre  felkéri  
Tóth Ilona közművelődési referenst, Horváth Etelkát és Flösser Tamást a Művelődési, Oktatási  
és Vallásügyi Bizottság tagjait.

164/2010. Kth.

1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  elrendeli  Dr.  Vári Szabó István 
(1827-1906) sírkövén található emléktábla kicserélést az alábbi felirattal: 

Dr.  Vári  Szabó István (1827-1906)  jogász,  az  1848/49-es  szabadságharcban magyar honvéd 
százados,  részt  vett  a pákozdi,  a nagyszombati,  a komáromi, a budai,  a szolnoki,  a tokaji,  a  
debreceni, az aradi, a temesvári harcokban, ostromokban, 
Kossuth Lajos egyik futára volt, 
Kiskunhalas város első polgármestere (1872-1891, 1893-1903) volt. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri  a Halasi Nemes Tanácsot 
és a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságot az emléktábla feliratának lektorálására.

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi 
Városgazda Zrt.-t, az emléktábla elkészíttetésére, és a sírhelyre való elhelyezésére 2011. 
március 15-ig. 

4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a felmerülő költségek fedezetét 2011. évi  
költségvetéséből biztosítja. 

165/2010. Kth.

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. október 31-ig csatlakozik a „Helyi Szövetség a 
családért” mozgalomhoz. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert a csatlakozás megtételére, és a 
„Helyi Szövetség a családért” mozgalom kiskunhalasi munkacsoportjának létrehozására. 

166/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, a  
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-7.2.4.0/B) „Kiskunhalas Jókai utcai települési  
szilárd  hulladéklerakó,  mint  szennyező  forrás,  és  a  lerakó  által  okozott  szennyezés  
megszüntetése”  című  pályázat  előkészítő  szakaszához  kapcsolódó  Támogatási  Szerződés 
megkötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a Támogatási Szerződés aláírására, 
továbbá a pályázat előkészítési szakaszához kapcsolódó eljárások lefolytatására, nyilatkozatok 
megtételére.

Kiskunhalas város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2010.(VI.30) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról 



Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alkotmány 44/A.§ (2) bek. a.)  
pontjában  meghatározott  feladatkörében  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  
LXV.tv.16.§ (1) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény  
65.§-ban  foglalt  felhatalmazás  alapján  az  Önkormányzat  2010.évi  költségvetéséről  szóló 
2/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik. 

1. §

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(III.10.) önkormányzati  
rendeletének (továbbiakban: R.) 2.§-a az alábbiakra módosul: 

„/2/  A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal,  az  intézmények  és  kisebbségi  
önkormányzatok 

2010. évi bevételi és kiadási főösszegét 7   755 486 E Ft-ban,  
ezen belül:

- költségvetési bevételek összegét 6 113 881  E Ft-ban,
- költségvetési kiadások összegét 7 644 641 E Ft-ban, 
- költségvetési hiány összegét 1 530 760 E Ft-ban állapítja meg. 

2010. évi finanszírozási hiány: 
- finanszírozási bevételek összegét 1 641 605 E Ft-ban,
- finanszírozási kiadások összegét 110 845 E Ft-ban, 
- finanszírozási hiány összegét 1 530 760 E Ft-ban állapítja meg.

2010. évi összesített hiányt     1 641 605 E Ft-ban állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület  a 2.bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 

A hiány belső forrásból történő finanszírozása:
- működési pénzmaradvány: 165 403 E Ft
- felhalmozási pénzmaradvány :  274 017 E Ft.

A hiány külső forrásból történő finanszírozására
Működési célú hitelfelvétel: 448 185 E Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel:  754 000 E Ft



A költségvetés főösszegén belül

- működési célú kiadást 5 728 788 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- a személyi kiadásokat 2 124 595 E Ft-ban, 
- a munkáltatót terhelő járulékokat                560 015 E Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat             1 285 618 E Ft-ban,
- működési célú hitel törlesztését                                           30 000  E Ft-ban,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást, kamatkiadást      1 554 465  E Ft-ban,
- céltartalékot         104 095  E Ft-ban,
- általános tartalékot                 70 000   E Ft-ban,

- a felhalmozási célú kiadást:  2 026 698  E Ft-ban,
a kiadásokon belül:

- az önkormányzat felhalmozás összegét 1 912 776 E Ft-ban,
- az intézményi felhalmozás összegét                 33 077 E Ft-ban,
- hiteltörlesztést                 80 845 E Ft-ban,
- céltartalékot             - E Ft-ban 
- felhalmozási célú pénzeszközátadást             -  E Ft-ban,    

állapítja meg”
2. §

Az eredetileg központosított előirányzatra tervezett közmunka program és szociális támogatások 
előirányzatai a Magyar Államkincstár tájékoztatóját követően a támogatásértékű bevételek soron 
kerültek megtervezésre.

3. §

A R. 1., 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5.,5/12, 6., 6/a. és 12. számú mellékletei helyébe e rendelet  
azonos számú mellékletei lépnek.

Záró rendelkezés 
4. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
Kiskunhalas, 2010. június 28.

/:Dr. Várnai László:/ /:Dr. Ferenczi Mária:/
          polgármester                jegyző



Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete

1a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló 18/2003.
(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

A 18/2003.(VII.31)Ktr. sz. rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 
melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell.

Kiskunhalas, 2010. június 25.

Dr. Várnai László Dr. Ferenczi Mária 
     polgármester jegyző

                                                                                                                                  
                                                        
                                                                                      

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról. 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  parkolás  szabályairól  és  a  parkolási  
díjak megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletét /továbbiakban: Rendelet/,  
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  8.§  (1),  (5)  bekezdésben  megállapított  
feladatkörében,  a  közúti  közlekedésről  szóló  1988.  évi  I.  törvény  48.§  (5)  bekezdésének  
felhatalmazása alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. §

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

Kiskunhalas  Város   Képviselő-testülete  a  fizetőparkoló  rendszer  működtetését  a  Halasi  
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt-vel, mint üzemeltetővel biztosítja.

2. §

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



A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje az alábbi:

-munkanapokon 8-18 óra között

3. §

A Rendelet 6.§ -a  helyébe  a következő rendelkezés lép:

(1) A parkolási díjak mértékét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)
a) Fizető parkolóhelyen a váltható legrövidebb idő 15 perc
b) A díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama: 4 óra

(3) A parkolási díj a várakozás megkezdésekor fizetendő.

(4)  Az  üzemeltető  –  a  rendező  szerv  kérelmére  –  eseti  jelleggel,  egyedi  elbírálás  alapján  a  
városközpontot  érintő  rendezvények  esetén  kizárólagos  parkolási  célra  csoportos  fizetésre  is  
köthet megállapodást.  

(5)  A díjfizetés  nélkül  várakozó gépjármű üzemben tartójával  szembeni szankciókról  a közúti  
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szabályait kell alkalmazni.

4. §

A Rendelet 11.§ (6) bekezdése hatályát veszti.

5. §

 A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

Záró rendelkezések 

6. §

Ez a  rendelet 2010. július 1-től lép hatályba.

Kiskunhalas, 2010. június  28.

                Dr. Várnai László                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            polgármester                                                                        jegyző 



Melléklet a 11./2010.(VI.30.) önkormányzati rendelethez 

A parkolási díjak mértéke:

Alapdíjak                     :  120 Ft/óra
Minimális parkolási díj:  30  Ft (15 perc)

Bérlet típusa, árai maximum:

• Magánszemélyek részére parkolásra jogosító bérlet:

Havi 5.000 Ft Éves  40.000 Ft

• Kiskunhalasi  székhellyel  (telephellyel,  kirendeltséggel)  rendelkező jogi  személy  és  jogi 
személyiséggel nem rendelkező más szervek parkolásra jogosító bérlete:

Havi 7.000 Ft Éves 70.000 Ft

• Felmutatóra szóló bérlet:

Havi 12.000 Ft Éves 120.000 Ft


	1 a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló 18/2003.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
	a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

