A képviselő-testület 2013. június 11-i rendkívüli ülésén hozott döntések:
183/2013. Kth.
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72 - 75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja,
hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő
átvállalást igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgál.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
332. §-a szerinti megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal és a finanszírozó hitelintézetekkel
az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról
(konszolidáció).
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza Gyovai István
Polgármestert és dr. Ferenczi Mária Jegyzőt, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72 – 75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) által kialakított/ kialakításra
kerülő, az 5000 fő feletti önkormányzatokra irányadó „Eljárási rend” alapján az Önkormányzat
által kibocsátott kötvénysorozat(ok) vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez a szükséges
nyilatkozatokat megtegye, illetve kapcsolódó dokumentumokat aláírja és megállapodásokat
megkösse;
c) a költségvetési törvény 74. § (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg;
d) a kötvénytulajdonos a pénzintézettel az Önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat(ok)
vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez kapcsolódó megállapodásokat megkösse;
e) részleges törlés esetén a szükséges módosításokat az Információs Összeállításban és az
Okiratban megtegye.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a kötvénytulajdonos pénzintézetet, azaz a Raiffeisen Bank Zrt.t, hogy az Önkormányzatra vonatkozó, banktitoknak minősülő adatokat a konszolidáció
végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár (MÁK) részére átadja és azokat a MÁK kezelje.
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által átvállalt
adósságállománya tekintetében a kötvénytulajdonos pénzintézet, azaz a Raiffeisen Bank Zrt., a
teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja(ák).
7. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata nem áll a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti
adósságrendezési eljárás alatt.
8. A polgármester az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről a soron következő ülésen
tájékoztatja a testületet.

184/2013. Kth.
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72 - 75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja,
hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő
átvállalást igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgál.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy amennyiben szükséges a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 332. §-a szerinti megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal és a
finanszírozó hitelintézetekkel az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett
adósságállománya átvállalásáról (konszolidáció).
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza Gyovai István
Polgármestert és dr. Ferenczi Mária Jegyzőt, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72 – 75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) a költségvetési törvény 74. § (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg;
5. A képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzatnak hitelező pénzintézeteket, hogy az
Önkormányzatra vonatkozó, banktitoknak minősülő adatokat a konszolidáció végrehajtása
érdekében a Magyar Államkincstár (MÁK) részére átadja és azokat a MÁK kezelje.
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak hitelező pénzintézetek a
Magyar Állam által átvállalt adósságállománya tekintetében, a teljesítést az Önkormányzat helyett
a Magyar Államtól elfogadja(ák).
7. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata nem áll a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti
adósságrendezési eljárás alatt.
8. A polgármester az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről a soron következő ülésén
tájékoztatja a testületet.
185/2013. Kth.
A Képviselő-testület nem járul hozzá a Kiskunhalas, Kossuth utca 34. fsz. 2. szám, 4689/4/A/26 hrsz
alatti helyiség 2013. június 15-én lejáró bérleti szerződésének 2013. július 31-ig változatlan
feltételekkel történő meghosszabbításához.
186/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunok Vidékéért Egyesület Leader Helyi
Akciócsoportja által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében az 1. számú intézkedési terve
alapján „Hagyományőrző és kulturális rendezvények” támogatására kiírt pályázat keretében a
Civilek a Jövőért Alapítvány által tervezett rendezvények megtartásával egyetért.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (VI.12.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23.§ (1) bekezdésében, 34.§ -ban foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2., 3.
számú mellékletei helyébe e rendelet 2., 3. számú mellékletei lépnek.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Kiskunhalas. 2013. június 11.
Gyovai István
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária

