A képviselő-testület 2011. július 21-i rendkívüli nyílt ülésén hozott döntések:
173/2011. Kth.
Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása
1.-9.
10. Gazdálkodási besorolás és jogkör-módosítás a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola; a
Felsővárosi Általános Iskola; a Kertvárosi Általános Iskola; a Szűts József Általános Iskola
és a Bernáth Lajos Kollégium, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezetének székhelyváltozása 2011.augusztus 1-től lép hatályba.
11. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (5)
szerint felhatalmazza a Polgármestert a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola; a
Felsővárosi Általános Iskola; a Kertvárosi Általános Iskola; a Szűts József Általános Iskola;
a Bernáth Lajos Kollégium; a Bóbita Óvoda Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat; a
Napsugár Óvodák és Bölcsőde; a Százszorszép Óvodák; a Városi Bölcsőde; a Martonosi Pál
Városi Könyvtár és a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete között kötendő
munkamegosztási megállapodás jóváhagyására.
(Az alapító okiratokat és a munkamegosztási megállapodásokat terjedelmükre tekintettel nem
közöljük, megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán.)
174/2011. Kth.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata azonos értéken,
csere jogcímén megszerezze a kiskunhalasi 3012/5. hrsz-ú ingatlan Galambosi József
tulajdonában levő 1038/33399 eszmei hányadának tulajdonjogát, míg Galambosi József
csere jogcímén megszerezze a kiskunhalasi 3367, 3368., 3369., 3370., 3371., 3374.
ingatlanok tulajdonjogát 1/1 tulajdoni arányban, a kiskunhalasi 3365. hrsz-ú ingatlan
249/249 eszmei hányadából 18/249 eszmei hányadot, a kiskunhalasi 3366. hrsz-ú ingatlan
261/261 eszmei hányadából 88/261 eszmei hányadot, a 3375. hrsz-ú ingatlan 673/673 eszmei
hányadából 40/673 eszmei hányadot, a 3373. hrsz-ú ingatlan 922/922 eszmei hányadából
420/922 eszmei hányadot.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Galambosi József tulajdonába kerülő
ingatlanrészek önálló hrsz-ú ingatlanként kialakításra kerüljenek, felhatalmazza a
Polgármestert az ezt tartalmazó telekalakítási vázrajz aláírására.
Az ingatlanszerzéssel és terület-kitűzéssel kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik.
A Képviselő-testület általános kártérítés jogcímen összesen 6.500.000.- Ft-ot megfizet
Galambosi Józsefnek. A kártérítés 1.500.000.- forint nagyságú első részletét 2011. október
30-ig, 3.000.000.- forint nagyságú második részletét 2012. április 30-ig, 2.000.000.- forint
nagyságú utolsó részletét 2013. április 30-ig fizeti meg az Önkormányzat.
Az Önkormányzat a Galambosi József tulajdonába kerülő és az Önkormányzat tulajdonában
maradó ingatlanok közös telekhatáraira betonoszlopos, drótfonatos kerítést építtet az
ingatlancsere ingatlan-nyilvántartásban történt átvezetését követő 3 hónapon belül.
Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben 2012. december 31-ig a Galambosi József
tulajdonába kerülő ingatlanra vételi szándékot nem jelentenek be, úgy az Önkormányzat a

3373 hrsz ingatlanból Galambosi József tulajdonába kerülő ingatlanrészen saját költségén
tereprendezést végeztet, a területen 0.80 m mélységig található használaton kívüli építési
anyagokat elszállíttatja.
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
(A csereszerződést terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal Szervezési Osztályán.)
175/2011. Kth.
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a MAG Zrt.-vel, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal
tárgyalásokat folytasson a 2001. december 17-én 517/i/2001 számon megkötött
támogatási szerződésben nyújott 35.413.057,-Ft támogatás visszafizetése tárgyában.
2.

Amennyiben a visszafizetési kötelezettség az önkormányzatot terheli, a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési kötelezettség 3 év alatti
negyedévenkénti egyenlő részletekben történő kamatmentes törlesztését kérje. A felmerülő
fizetési kötelezettség összegét a Képviselő-testület beépíti az esedékes évi költségvetésébe.

3.

A polgármester a felelősség megállapításáról szóló beszámolóját a következő rendes
képviselő-testületi ülésen terjessze a testület elé.

