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 / 26 fő     100 % fő / 
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 Orosz Jánosné költségvetési csoportvezető 
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 Tóth József városfejlesztési osztályvezető 
 Mester Sándor  humánpolitikai főosztályvezető 
 Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető 
 Dr. Babenyecz Mónika gyámhivatal-vezető 
 Faddi István adócsoport-vezető 
 Szalontai Mária könyvvizsgáló 
  
 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 26 fő képviselő jelen van    
az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jerémiás Béláné és Nagy Péter képviselőket. 
 
Ismerteti a Zárt ülésen hozott döntéseket. 
 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
Napirend előtti képviselői felszólalás: 
 
Dr. Horváth László  képviselő: 
 
A Hazáért 1914-18-ban elesett hősök emlékére 1923-ban emlékművet állított Kiskunhalas 
lakossága. Az emlékművet, amelyet Horthy Miklós avatott fel, az idők folyamán teljesen 
elfeledték, pedig a hősi halált halt mintegy 1000 hős az életét adta a Hazáért. 
A hősi emlékműre jelen állapotában még ránézve is látható, hogy teljesen elhanyagolt 
állapotban gondozatlanul áll a díszes tér közepén. Kérdezi, hogy véreiket, múltjukat miért 
nem becsülik meg? 
Legyen kötelességük mielőbb, de legkésőbb a jövő évi költségvetésben gondoskodjanak 
felújításáról. 
Addig is olykor-olykor emlékezzenek és helyezzenek el szeretetük jeléül egy-egy koszorút. 
 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
„Bajban látszik meg, hogy ki az igazi társ” mondja  a népi bölcsesség.  
A Tisza áradása már elérte  partnervárosukat, Magyarkanizsát. Felvette velük a kapcsolatot 
és a gátak még bírják a terhelést, de az elhúzódó árvízveszély miatt komoly nehézségeknek 
vannak az ott élők kitéve. 
Javasolja, hogy keressék meg a partnervárosuk vezetését, van-e valamire szükségük. 
A Vörös Kereszt helyi szervezetén keresztül  eljuttathatják a szükséges eszközöket. 
 
A jelenlévők emlékeibe idézi, hogy ebben az esztendőben egy kitűnő koncertet adott  a város 
szülötte Miklósa Erika művésznő, aki a közelmúltban Liszt díjat kapott. Szervezzenek részére 
egy gálaestet és ennek a bevétele a partnerváros segítésére fordítódjon. 
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2. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről. 
 
Tájékoztató írásban mellékelt. 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Tájékoztatójából kiemeli a 2006 évi országgyűlési választásokat. Lebonyolítása  két 
fordulóban: április 9-én  és 23-án történt meg. Az eredmények egy-két bizonytalanságtól 
eltekintve ( külképviseleti szavazási eredményhiánya )  gyakorlatilag végeredménynek 
tekinthető. A MSZP nyerte a 2006 évi országgyűlési képviselő választást, még pontosan nem 
tudni, hogy hány mandátummal, de a jelenlegi 189 mandátumnál csak több lehet. Vélhetően 
190-194 mandátum szerezhető. 
Előre láthatóan a köztársaság elnöke  Gyurcsány Ferencet fogja felkérni kormányalakításra. 
Először fordul elő a rendszerváltás óta, hogy hivatalban lévő koalíció és kormány ismét négy 
év bizalmat kapott a választópolgároktól. 
Ez mindenképpen arra ad lehetőséget, hogy nem az újrakezdés és a megszakítottság legyen 
Magyarországon, hanem a folytonosság érvényesüljön. 
Kiskunhalason az MSZP jelöltje, a választókerület egészében  a FIDESZ jelöltje, Dr. Szabó 
Erika győzött. 
Két olyan település van ebben a térségben, aki a kistérségbe sem tartozik, ( Szank és Tázlár ) 
ezen a két helyen annyi különbséggel nyert a FIDESZ jelöltje, amennyi az egész 
választókerületben a két jelölőszervezet közötti különbség. Azok döntötték el a választást, akik 
sem előnyét, sem hátrányát nem viselik majd. A  választókerületeket  így alakították ki. 
 
A nyertesnek  gratulál és őszintén reméli, hogy az elkövetkezendő időszakban hasznos 
képviselője tud lenni Kiskunhalasnak és a térségnek. Lesz feladat elég. Legfontosabb az 
Európai Uniós források megszerzése.  
Emellett  feladat a kistérség és a város érdekében a lobby erők  megerősítése, hiszen minél 
nagyobb a támogatása a városnak, annál nagyobb az esélye, hogy hozzájutnak azokhoz a 
forrásokhoz, amit  „ Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét  ” című beruházási program- 
megvalósítására fordíthatnak. 
 
Mindenkinek köszönetet mond akik a választás lebonyolításában részt vettek .  
 
Különös esemény nem történt a választás során. Azok a kampánycsend sértések, amelyek 
folyamatosan fennálltak a második fordulóban, vélhetően elbírálásra kerülnek. Nem a 
képviselő-testület feladata véleményezésük, minősítésük. 
Magas részvétellel, magas legitimizációval alakulhat meg az  új Kormány, ami 
Kiskunhalasnak remélhetően előnyös lesz a  következő négy esztendőben is. 
 
 
Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, valamint két új 
napirendi pont felvételét indítványozza. 
 
Észrevétel nem lévén a napirend elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
  
No: 1  
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 Szavazás: Nyílt  >203< Egyszerű 
 Ideje:2006.04.24 13:58:13 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               25 100.00%   96.15% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
95/2006.Kth. 
Munkaterv módosítás. 
 

H a t á r o z a t  
 
 

A Képviselő-testület jóváhagyott munkatervétől eltérően a 2006. április 24-i ülésén az 
alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 

- A luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek  meghatározásáról szóló 
rendelet-tervezet,      

- Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása,    

- Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről szóló rendelet 
módosítása,         
 - Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek értékesítéséről szóló rendelet 
módosítása,       
 - Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítása,   

 - Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési  Szabályzatának módosítása,     
- Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete létszámának  csökkentése,  
 - Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása,    

 - Beszámoló a cigány lakosság életkörülményeiről, valamint a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat munkájáról,       

 - Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítvány Alapító Okiratának 
felülvizsgálata,   

  - Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 
 - Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának 
támogatásáról szóló rendelet módosítása,      

 - Parkolók bérleti szerződésének-, továbbá a parkolás szabályairól és a 
parkolási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása,  

 - Közterület-használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása,   
tisztaságáról szóló rendelet módosítása,      
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 - Ipari Park Hasznosítási Koncepciójának kiegészítése,     

 - Ipari Parkban területszerzésre vonatkozó 165/2005. Kth. sz. határozat módosítása,
 - Ipari Park területéből 3550 m2 nagyságú terület megszerzésére vonatkozó kérelem, 
 - Ipari Park területéből 4380 m2 nagyságú terület megszerzésére vonatkozó kérelem, 
 - Idegenforgalmi célú beruházások támogatására kiírandó pályázat,    

 - Bóbita Óvoda lapos tető felújítására vis maior támogatásigénylése, 

 - Sóstói parkerdőre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása, 
 - Szakképzési fejlesztési pályázaton való részvétel.     

     

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Dr. Várnai László  polgármester 

 
 
 
N AP I R E N D : 
 

Tárgya:               Előadója: 
 
1. Az önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló.    Dr. Várnai László 
rendelet-tervezet.         polgármester 

           
2.Beszámoló a 2005. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági  Dr. Várnai László 
ellenőrzések tapasztalatairól.       polgármester 
 
3.A luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek    Dr. Várnai László 
meghatározásáról szóló rendelet-tervezet.      polgármester 
 
4. Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása.   Dr. Várnai László 
           polgármester 
 
5. Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről  Dr. Várnai László 
szóló rendelet módosítása.        polgármester 
 
6. Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek    Dr. Várnai László 
értékesítéséről szóló rendelet módosítása.      polgármester 
 
7. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítása.  Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
8. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési     Dr. Várnai László 
Szabályzatának módosítása.        polgármester 
 
9. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete létszámának   Dr. Várnai László 
csökkentése.          polgármester 
 
10. Beszámoló az önkormányzat 2005. évi gyermekjóléti és   Dr. Várnai László 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.      polgármester 
 
11. Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása.  Dr. Várnai László 
          polgármester 
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12. Beszámoló a cigány lakosság életkörülményeiről, valamint a   Dr. Várnai László 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról.     polgármester 

 
13. Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítvány Alapító  Dr. Várnai László 
Okiratának felülvizsgálata.        polgármester 
 
14. Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló  Dr. Várnai László 
rendelet módosítása.         polgármester 
 
15. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos  Dr. Várnai László 
felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása.    polgármester 
 
16. Parkolók bérleti szerződésének-, továbbá a    Dr. Várnai László 
parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról   polgármester 
szóló rendelet módosítása.  
 
17. Közterület-használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása.  Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
18. Helyi környezet védelméről, a közterület és ingatlanok rendjéről,  Dr. Várnai László 
a település tisztaságáról szóló rendelet módosítása.    polgármester 
 
19. Ipari Park Hasznosítási Koncepciójának kiegészítése.    Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
20. Ipari Parkban területszerzésre vonatkozó 165/2005. Kth. sz.   Dr. Várnai László  
határozat módosítása.        polgármester 
 
21. Ipari Park területéből 3550 m2 nagyságú terület megszerzésére Dr. Várnai László 
vonatkozó kérelem.         polgármester 
 
22. Ipari Park területéből 4380 m2 nagyságú terület megszerzésére Dr. Várnai László 
vonatkozó kérelem.         polgármester 
 
23. Idegenforgalmi célú beruházások támogatására kiírandó pályázat.  Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
24. Bóbita Óvoda lapos tető felújítására vis maior támogatás  Dr. Várnai László 
 igénylése.         polgármester 
 
25. Sóstói parkerdőre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása.  Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
26. Szakképzési fejlesztési pályázaton való részvétel.   Dr. Várnai László 
          polgármester 
  
 

27. Interpellációs válaszadás.  
28. Képviselői interpelláció. 
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00001 Új napirendi pont 
 
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:  Az önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
László Mária  pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető: 
 
Bevezetőjében elmondja, hogy a beterjesztett 2005.évi zárszámadásról szóló rendelet 
tervezethez kiegészítésként kapták meg a képviselők a  könyvvizsgálói véleményt.  
Kiegészítették a szöveges beszámolót valamint javítottak néhány kiegészítő táblák. Ezek a 
módosítások nem változtatják meg a zárszámadási adatokat. 
 
A 2005 évi költségvetési év nagyon feszített volt, de évközben fel tudtak készülni a várható 
hiány mértékének csökkentésére, illetve a hiány kezelésére.  
A beszámoló legfontosabb adatai szerint bevételi oldalon 223 millió elmaradás van a 
betervezetthez képest, aminek  nagyságrendi  tételei abból adódnak, hogy jelentősen 
alulmaradt az ingatlan értékesítési tervük, mintegy 75 millió Ft-al. A betervezett hiányhoz a 
hitel felvételt 88 millió Ft-al alulteljesítették. A 47 millió Ft-os államháztartási tartalék sem 
teljesült bevételi oldalon. 
Kiadási oldalon ezzel szemben 440 millió Ft-al kevesebb teljesült a tervezetthez képest, ami 
nagyrészt abból adódik, hogy a fejlesztések 2-3 éve elhúzódnak. Itt 217 millióval kevesebb a 
teljesítés a tervezetthez képest valamint az intézményi finanszírozás 2005 december 31-től  
nem az intézményi pénzmaradványon jelenik meg hanem 2006 évben   kapják meg azt a 
kiskincstári elv alapján. 
Kiadási oldalon is jelentkezik a 47 millió Ft államháztartási tartalék betervezett összege. 
 
Mindemellett a 2005 évi betervezett fejlesztések megvalósultak illetve 2006-7 évben  
befejeződnek, mert kivitelezésük jelentős része még folyamatban van. 
Kiemelt felújítások között megemlíti az intézmény felújítási keretet felhasználását 25 millió Ft-
al, illetve vis maior támogatásból a Sáfrik féle szélmalom felújítását.  Az út felújítások között 
a Nyúl utca és a Jókai utca burkolatát valósították meg.  
Kiemelt felújítások között szerepelt a Semmelweis tér rekonstrukciója amely keretében 
megépült a szökőkút, felújításra került a pergola valamint  a tér parkosítása. 
Az útépítések között szilárd burkolattal látták el a Tárnok -, Síp-, Vadkerti-, Árvácska-, Átlós- 
és Berzsenyi utcát.  
Megépült az új gördeszkás játszótér. 
Bérlakás építés körben 14 lakás bérlőkijelölési jogát vásárolták meg, illetve az Esze Tamás 
lakótelepen 32 lakás kialakítása van folyamatban. 
Az 53.sz. főút mellett a tervezett kerékpárút megvalósult és az Alapfokú Művészeti Iskola 
mellett 24 parkoló épült. 
Ezek csak a kiemelt beruházások, egészében az önkormányzat a saját költségvetéséből 560 
millió Ft-ot költött felhalmozási kiadásara 2006 évben.  
A feszített költségvetési lehetőségek mellett is biztosították  a tervezett kiadásokhoz a pénzügyi 
egyensúlyt 2005 évben is. 
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Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a  zárszámadás elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 2  
 

 Szavazás: Nyílt  >204< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:04:14 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20   80.00%   76.92% 
 Nem                 5   20.00%   19.23% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város  14/2006.(IV.26) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

14/2006./IV.26. / rendelete  
 

a 2005. évi zárszámadásról. 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének az Államháztartásról szóló többször módosított 
1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

/1/Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerint az 1. sz. mellékletében 
foglaltaknak megfelelően 
 
  5.850.303 EFt eredeti előirányzattal, 
  6.056.010 EFt módosított előirányzattal, 
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  5.832.460 EFt bevétel teljesítéssel, 
  5.615.499 EFt kiadás teljesítéssel jóváhagyja. 
 
A megelőző év tényadatait a 15. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
/2/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2005. évi Egyszerűsített éves 
beszámolóját a 16. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 
 
/3/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei költségvetési 
bevételeit és kiadásait a 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
 

2. § 
 

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat központilag kezelt felhalmozási kiadásainak 
teljesítését a 4. számú melléklet szerint, az intézményi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 
4/a. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
/2/A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatok szerinti teljesítését az 5. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásairól, a munka és pihenőidejének szabályozásáról, valamint a szociális és kegyeleti 
támogatásáról szóló 28/2001.(IX.27.) Ktr.sz. rendelet alapján megállapított juttatások, 
támogatások teljesítését a 12.számú melléklet részletezi.  
 

3. § 
 

A képviselő-testület az önkormányzat 2005. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. 
számú melléklet szerinti összevont mérlegadatok alapján 21.976.084 EFt-ban állapítja meg. 
Az  
 
önkormányzat eszközeinek és forrásainak intézményenkénti kimutatását a 13/1. és 13/2.számú 
melléklet mutatja be. A képviselő-testület önkormányzat tárgyi eszköz állományának 
alakulását a 10.számú, a forgalomképesség szerinti megbontását a 10/1.és 10/2. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
 

4. § 
 

/1/Az önkormányzat intézményeinek és a Polgármesteri Hivatal 2005. évi helyesbített 
pénzmaradványát, 121.667 EFt-ban hagyja jóvá a képviselő-testület. Ezen összeg kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a 11. számú melléklet részletezi.  
 

5. § 
 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi költségvetési bevételeit és kiadásait 
határozatával a 6. és 6/a. számú melléklet szerint hagyta jóvá. 
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      6.§ 
 
A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi költségvetési bevételeit és kiadásait 
határozatával a 7. és 7/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

7. § 
 

A képviselő-testület az önkormányzat normatív állami támogatásainak valamint az iparűzési 
adóerőképesség (jövedelem különbség mérséklés) elszámolását a 8.számú mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja.  

8. § 
 

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az 
intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.  
 

9. § 
 

Az önkormányzat által 2005. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet 
tartalmazza. Az önkormányzat által adott kölcsönök állományát a 17.számú melléklet 
részletezi. 

10. § 
 

Az önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 19. sz. melléklet, az előirányzatok 
egyeztetését a 20. sz. melléklet tartalmazza. 
 

11. § 
 

A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát , kezesség- és garanciavállalását 
lejárat, hitelezők és célok szerinti részletezését a rendelet 14/1. és 14/2.számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. A többéves kihatással járó önkormányzati döntések számszerűsítését, 
évenkénti ütemezését a 14/3.számú melléklet tartalmazza. 
 

12.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. „ 
 

 

 
00002 Új napirendi pont 

 
 
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a 2005. évben végrehajtott pénzügyi- gazdasági ellenőrzések 
tapasztalatairól. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok  mellékelve. 
 

Kérdések 
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Hozzászólások 

 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát  lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 3  
 

 Szavazás: Nyílt  >205< Egyszerű 
 Ideje:2006.04.24 14:05:40 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               25 100.00%   96.15% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

 

96/2006.Kth 
Beszámoló a 2005. évben végrehajtott 
pénzügyi-gazdasági ellenőrzések  
tapasztalatairól 
 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület a 2005. évben végzett pénzügyi-gazdasági és belső ellenőrzések 
tapasztalatairól készített beszámolót elfogadja.  
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

 
 Győrffy Amália ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00003 Új napirendi pont 
 
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A luxusadózással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról 
szóló rendelet-tervezet. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Faddi István  adócsoport-vezető: 
 
2005 évi CXXI tv. 2006. január 1-jei hatállyal országosan kötelező jelleggel vezette be a 
luxusadót. 
A  luxusadó központi adónak minősül, kezelését az önkormányzat adóhatósága látja el és az 
ebből származó bevétel is itt marad. 
Adóköteles a 100 millió Ft számított értéket elérő lakóingatlan. A törvény különböző 
korrekciós tényezők alkalmazásával alakítja ki az adóalapot. Az adó mértéke 0.5 %, a 100 
milliós adóérték feletti összeg vonatkozásában. 
A törvény felhatalmazása alapján a településeknek kell megállapítaniuk azt  a települési átlag 
értéket, amit a jövőben alkalmazni kell az adó kiszámításánál. 
Nem az ingatlan valóságos forgalmi értékéből kell kiindulniuk az adó kiszámításánál. 
Első alkalommal 2006.  április 30-ig kell önként az adózóknak adóbevallást tenniük. 
 
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Van felmérés arról, hogy ilyen értékű ingatlan van ebben a városban? Származik ebből 
bevétele a városnak? 
 
Faddi István  adócsoport-vezető: 
 
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy  jelenleg nem áll rendelkezésükre adat. 
Önként kell adóbevallást tenni. Az adóhatóság tehet adó ellenőrzést ennek ellenére és 
indokolt esetben állapíthat meg adót. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 4  
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 Szavazás: Nyílt  >206< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:09:40 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               25 100.00%   96.15% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete megalkotta Kiskunhalas Város 15/2006(IV.26) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

15/2006./IV.26. / rendelete  
 

a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról  
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a luxusadóról szóló 2005. évi 
CXXI. törvény 5. § (1) és 11. § (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja.  
 

 

1. § 
 

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas város illetékességi területére.  
 

2. § 
 

A települési átlagértékek –a 2005. évi értékviszonyokra figyelemmel- 2006-2007. évekre a 
következők:  
 
a.) Egylakásos lakóépületben lévő lakás esetében:    130.000 Ft/m2 
b.) Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben:    120.000 Ft/m2 
c.) Üdülő:        135.000 Ft/m2 
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3. § 
 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2006. január 1-jét követően 
indult adó megállapítási eljárásokban kell alkalmazni. „ 
 

 
 

00004 Új napirendi pont 
 
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:  Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Kristóf Sándorné aljegyző: 
 
A helyi rendelet előterjesztése,  a lakások és helyiségek bérletéről,  valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  szóló  1993 évi LXXVIII. törvény módosítása 
miatt  vált szükségessé. Az következő két napirendi pont is ezért kerül tárgyalásra. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Gép Károlyné képviselő: 
 
Fontos a rendelet módosítás, mert a bérlő nem mindig tartja be a  rá vonatkozó szabályokat. 
A lakásra várók száma a 200 főt eléri. Azért is  jó a szabályozás, mert  tartalmazza, hogy 
életvitelszerűen kell lakni az ingatlanban.  
Örül annak is, hogy ellenőrzésre kerül a bérlakások  használata, mert sok helyen találni 
rendellenességet. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 5  
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 Szavazás: Nyílt  >207< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:12:17 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   88.46% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   88.46% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     11.54% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város  16/2006.(IV.26) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 
 

16/2006.  (/IV.26./ 
rendelete 

 
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről  szóló 5/2001.(II.01.) sz. rendelet 

módosításáról 
 
 

1.§ 
 

A rendelet  4.§  (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) Szociális helyzet alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függetlenül nem 
adható lakás bérbe annak, aki - a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve - a 
bérbevételi ajánlat benyújtásakor és  a lakás biztosításakor, 
 
-       lakástulajdonnal, vagy lakástulajdonon fennálló haszonélvezeti vagy egyéb használati 
joggal, üdülővel, vagy beépíthető lakótelekkel, vagy üdülőtelekkel, 
-   a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a mindenkori nyugdíjminimum 
50-szeresét meghaladó forgalmi értékű ingó vagyonnal rendelkezik.  
 

2.§ 
 

A rendelet 5.§   (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és a következő (6)  bekezdéssel 
egészül ki: 
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(1) Az  egy főre jutó átlagjövedelem kiszámításánál a bérbevételi ajánlat benyújtásakor és a 
lakás biztosításakor meglévő jövedelmet kell alapul venni. 
 
(6) A szerződés fennállása alatt  a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő  a 
lakásból történő két  hónapot meghaladó távollétet és annak időtartamát köteles írásban a 
bérbeadó részére bejelenteni. A bérlő által bejelentett  - különösen egészségügyi ok,  
munkahely megváltoztatása, tanulmányok folytatása miatt történő -  távollét  okának 
fennállásáról  orvos, munkáltató, tanintézet vezetőjének  igazolását a bérbeadónak  be kell  
mutatnia. 
 

3.§ 
 

A rendelet  7.§ -a az alábbiak szerint módosul : 
 
1/ Szociális helyzete alapján nem adható bérbe lakás annak, aki bérleti ajánlatában olyan 
valótlan adatot közöl, amely jogosulatlan előnyhöz juttatná. 
 

4.§  
 

A rendelet 12.§ -a az alábbi (3) és  (5) bekezdéssel egészül ki, a  (3) és (4) bekezdés 
számozása ennek megfelelően módosul. 
 
(3) A bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, melynek megszegése felmondási indok. 
 
(5) A bérbeadó  -  bérlő szükségtelen háborítása  nélkül -  évente  legalább egy  alkalommal 
ellenőrzi a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a bérlő  kötelezettségeinek 
teljesítését. 
 

5.§ 
 

A rendelet 17.§ (2) és (3)  bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) A jogcímnélküli lakáshasználó az ilyen lakáshasználat kezdetétől számított   2 hónap 
elteltétől a lakásból való kiköltözésig emelt használati díjat akkor köteles fizetni - amennyiben 
a törvény, illetve a bérbeadó nyilatkozata alapján - elhelyezésre nem tarthat igényt.  
 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján az emelt lakáshasználati díj mértéke a jogcímnélküli 
lakáshasználat kezdetétől számított  
 
 3  - 6 hónapig  a lakás lakbérének     kétszerese, 
            7 - 18 hónapig                „            „                          négyszerese, 
           19  hónaptól       „            „               ötszöröse.  
 

6.§ 
 

E rendelet  2006. április 27. napján lép hatályba.” 
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00005 Új napirendi pont 

 
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:  Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről  szóló 
rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 6  
 

 Szavazás: Nyílt  >208< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:13:35 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00%   92.31% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00%   92.31% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       7.69% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város  17/2006.(IV.26) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
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„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

17/2006./IV.26/ 
 

rendelete 
 
 

az önkormányzati  tulajdonában lévő  lakások lakbérének mértékéről szóló 
28/1995(X.2.) sz. rendelet módosításáról 

 
 
 
 

1.§ 
 

A rendelet 1.sz. melléklete  címe  a következőképpen módosul: 
 

„Szociális alapon  bérbe adott lakások bérleti díja” 

 
2.§ 

 
 

A rendelet 2006. április 26. napján lép hatályba.” 

 

 
00006 Új napirendi pont 

 
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Önkormányzat tulajdonában lévő  lakások és helyiségek értékesítéséről 
szóló rendelet  módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Kristóf Sándorné   aljegyző: 
 
 A 6. napirendi pontnál már említett 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása miatt vált 
szükségessé az önkormányzati rendelet előterjesztése. Eddig a bérlő az általa bérelt lakás 
megvásárlása esetén 25 évre kapott részletfizetési kedvezményt, amit a törvény  15 évre 
csökkentette és az első vételár  befizetésének összegét  15% -ról 25 %-ra emelte. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 



19 

 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 7  
 

 Szavazás: Nyílt  >209< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:15:20 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   88.46% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   88.46% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     11.54% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város  18/2006 (IV.26) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

 
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
18/2006./IV.26./ 

 
 

rendelete 
 

az önkormányzat  tulajdonában lévő  lakások és helyiségek  értékesítéséről szóló 
37/2005(IX.28.)  sz. rendelet  módosításáról 

 
 

1.§ 
 
 

A rendelet 3.§  (3) bekezdése  az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkező vevő kéri   legalább  tizenöt évi  
részletfizetési kedvezményt kell  adni. Részletfizetés esetén a vételár 20 %-át kell egy 
összegben megfizetni. A  részletfizetés időszakára, az  adásvételi szerződésben 
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kikötendő, minden év január 1-én  érvényben lévő jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő összegű kamatot kell a vevőnek  megfizetni. 

 
2.§ 

 
A rendelet 2006.április  26. napján lép hatályba.” 

 

 

 
00007 Új napirendi pont 

 
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  Megállapodás  módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Kristóf Sándorné  aljegyző: 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  Megállapodás  módosítására azért kerül sor, mert 2006. 
március 1-vel létrehozta a társulás önálló intézményét illetve munkaszervezetét, ami a 
társulás feladatit látja el. Ezen felül több apró pontosításra is sor került. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 8  
 



21 

 Szavazás: Nyílt  >210< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:16:58 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   84.62% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
97/2006.Kth 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Megállapodás módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

 
1.)Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdésében adott 
felhatalmazás alapján a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás aláírására. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Társulási Tanácsot 
értesítse. 

 
Határidő: 2006. április 30. 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

 
 Kristóf Sándorné aljegyző, szervezési főosztályvezető 

Gyovai István Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Humánszolgáltató Intézet 
Igazgatója  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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M E G Á L L A P O D Á S 
a  

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
Létrehozásáról 

(A  települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. december 1-én hatályba 
lépett 

2004. évi CVII. tv-ben  foglaltak  figyelembevételével  történő átalakulási, 
2005. május  10-i  módosításokkal  
EGYSÉGES SZERKEZETBEN . 

Az átalakulás hatálybalépésének napja: 2005. február 1.) 
 

Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Balotaszállás, Ady Endre u. 26.) 
Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, Kossuth u. 1.) 
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia, Ady Endre u. 114.) 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz..), 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) 
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.) 
Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Pirtó, Dózsa György u. 19.) 
Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.) 

  
önkéntes és szabad elhatározásukból, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. törvény 44/A § (1) bekezdés h./ pontja, a települési önkormányzatok  többcélú kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII törvény  1.§ (1 ) bekezdése, valamint a területfejlesztésről 
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 10/G§ bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján 
  

� egyes önkormányzati feladataik ellátására, azaz a települések összehangolt fejlesztése, 
közös területfejlesztési programok megalkotása, a fejlesztések megvalósítása,  

� a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési 
rendszere szervezeti keretének biztosítására,  

� térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, 
az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati 
feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének 
kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,  

� a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, 
fejlesztésére, 

� a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a 
kistérség területének összehangolt fejlesztésére, 

� a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására, 
 

a  közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és 
minőségű ellátása érdekében  egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és 
az arányos teherviselés alapján létrehozzák a     
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulást. 
 
A tagönkormányzatok a társulást 2004. június 01. napjától határozatlan időre hozzák létre 
azzal, hogy 2004. június 01. napjától határozott időre, 2007. július 31-ig az I. fejezet A.)- P.) 
pontjaiban vállalt közfeladatok ellátása tekintetében 3 évre szóló együttműködést, a 
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területfejlesztési társulásban  3 évre szóló  kötelezettséget  vállalnak, azzal, hogy a 
területfejlesztési feladatokat kilépés, vagy a társulás megszűnése nélkül ellátják.  A 
tagönkormányzatok vállalják, hogy 2006. december 31-ig az együttműködés további 
lehetőségeiről külön döntést hoznak. 

 
  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
  
  

1.) A társulás neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban : többcélú társulás) 
  
2.) Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. ( továbbiakban : térségközpont ) 
 
3.)   A társulás pecsétje:  Kör alakú, közepén Kiskunhalas címeréből a kun-vitéz, a kör szélén 

körbefutó felirattal: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
  

4.) A társulás tagjai és székhelyük: 
 

Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Balotaszállás, Ady Endre u. 26.) 
Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, Kossuth u. 1.) 
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia, Ady Endre u. 114.) 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz..), 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) 
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.) 
Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Pirtó, Dózsa György u. 19.) 
Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.) 

 
5.)   A társulás tagjainak  lakosság számát a megállapodás 2.sz. melléklete tartalmazza. 
  
6.)  Működési területe: a tagtelepülések közigazgatási területére terjed ki.  

                                                                      
7.)   Mikro térség : A társuláson belül részben területi, részben funkcionális mikro térség működik.  
            A társuláson belül  egy területi mikro térség működik:   
                       Tagjainak neve :  Kisszállás, Kelebia, Tompa 
            Székhelye : Tompa 
  
8.) A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személy.  
 

A többcélú társulás alapító és felügyeleti szerve a tagtelepülési önkormányzatok képviselő 
testületei. Az alapító és felügyeleti jogokat az önkormányzatok képviselő-testületei által megbízott 
tagokból álló bizottság látja el.  
 

                   A gazdálkodás megszervezésének módja szerint, saját bankszámlával rendelkezik. Az előirányzatok 
feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörű.  

          
A társulás gazdasági tevékenységet folytathat, gazdasági társaságban tulajdont szerezhet.  
 
A társulás pénzügyi-gazdasági feladatait és jelen társulási megállapodásban foglalt feladatokat 
a társulás által 2006. március 1-jei hatállyal létrehozott Halasi Kistérség Humán Szolgáltató 
Intézménye látja el. 

 
A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA,  

FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 
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1.) A Többcélú Társulás célja : A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, a 

kistérségi önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése. 
2.) A Többcélú Társulás funkciói: 

� önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, 
integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, 
összehangolása, biztosítása, fejlesztése, 

� államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, 
� térségfejlesztés, 
� területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési 

tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása)  
� településfejlesztés összehangolása. 
 

A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben 
meghatározott feladat- és hatásköröket, e feladatkörben a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló törvény szabályait kell alkalmaznia.  

   3.) A Többcélú Társulás feladat- és hatáskör ellátása: 
         Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes 

feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a 
társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  
� A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a 

hatékonyság,  az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és 
emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. 

� A Többcélú Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és 
hatásköröket.  

� A Többcélú Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-
testülete által átruházott feladat- és hatásköröket.  

� A Többcélú Társulás köteles ellátni a törvény által közvetlenül hozzá telepített 
önkormányzati feladat- és hatásköröket.  

  
4.) Többcélú Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 

gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. A kinevezési jogkört a Tanács, az 
egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja 

5.)  A Többcélú Társulás egyes feladatainak ellátását a térségközpont önkormányzat, vagy a 
társulás más tagja intézménye útján látja el. A feladatellátásról a feladatot vállaló és a 
feladatellátást igénylő települési önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú 
Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testülete külön 
megállapodást köt. 

  A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a társulás feladatát mely intézmény látja el.    
6.) A Többcélú Társulás feladatait többféle módon láthatja el. 
 A feladatellátás módjai:  

� társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási 
megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó 
társulás), 

� saját intézmény,  
� térségközpont (városi) intézmény útján, 
� mikro térség (községi) intézmény, 
� ellátási szerződés, 
� feladat ellátási szerződés, 
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� közszolgáltatási szerződés, 
� vállalkozási szerződés,  
� térségközpont polgármesteri hivatala, 
� mikro térség polgármesteri hivatala útján,  
� egyéb módon. 

  
I.FEJEZET 

 
ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK   

  
A társulásnak az önkormányzatok által átruházott feladata és hatáskörei: 

  
A.)Területfejlesztéssel összefüggő feladatok: 

   
1. a társulási tanács (1996.évi  XXI Tv. 10/G (1) bek) a kistérségi területfejlesztési 

feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. 
2. vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 

adottságait  
3. kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve annak 

figyelembe vételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok 
megvalósítását.  

4. a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt 
nyilvánít a meghirdetett központi regionális pályázatokra az illetékességi 
területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a 
jogkör a pályázati felhívásban is szerepel, 

5. megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati 
társulásokkal, a megyei és a regionális területfejlesztési tanáccsal a saját 
kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,  

6. vállalja, hogy a 3, 5 pontokban meghatározott ügyekben egyhangúlag dönt. Ennek 
hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás szavazati jogú 
tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt. 

7. pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 
elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 
erősítő felhasználását; 

8. közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében; 

9. koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek 
együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

10. a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 
elképzeléseit; 

11. folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, 
a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben 
működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és 
a bevonható helyi források feltárása érdekében; 

12. véleményt nyilvánít megyei és a regionális fejlesztési koncepciókról, 
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseket 
illetően, 

13. forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához,  
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14. képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben,  
15. pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források 

igényléséhez, 
16. megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint 

figyelemmel kíséri 
      és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 

erősítő  
      felhasználását, 
17. véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott feladatainak ellátásával  kapcsolatosan, 
18. szakmai munkaszervezetet működtet,  
19. a jogszabály szerinti források felett rendelkezik. 

  
B.) Pedagógiai szakszolgálatok közös kistérségi szintű működtetése az alábbiak szerint  

� nevelési tanácsadás 
� logopédiai ellátás 
� továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 

 
C.) Közoktatási intézmény társulási formában történő működtetése  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 20.§ (1) bekezdés a.) és b.) pontja 
szerinti intézmény esetében   

  
D.) Nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú történő ellátása 
 
E.) Hétközi és hétvégi ügyelet ellátása: 

 Központi ügyeleti feladat egész kistérségre történő megszervezése. 
F.) Szociális és gyermekjóléti alapellátás, szakellátás és  intézményi feladatellátás 
 
G.) Családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi 
szintű működtetése 
  
H.)Kistérségi szintű belső ellenőrzés ellátása 
 
I.)Főépítészi feladatok kistérségi szintű ellátása 

� az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 15.§-ában szabályozott, a kistérség egészére vagy egy részére 
vonatkozó közös építési szabályzatok és közös építésrendezési tervek 
elkészítése. 

 
J.) A társulás és tagjai közbeszerzési eljárásainak közös szervezése és bonyolítása 
 
K.) A kommunikációs rendszer kistérségi szintű egységes működtetése 
  
L.) Környezetvédelmi Önkormányzati feladatok térségi szintű ellátása 

� Térségi környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata. 
� Települési környezetvédelmi programok összehangolása. 
� Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés. 
� Környezetvédelmi referens foglalkoztatása. 
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M.) Írott és elektronikus média működtetése 
� Kistérségi települések rendszeres bemutatkozása, bemutatása, önkormányzati 

tájékoztatás a médiákon keresztül 
� Internetes portál működtetése 

 
N.) Állategészségügyi feladatok közös ellátása 

� Gyepmesteri  feladatok 
  

O.) Közigazgatási minőségügyi, önértékelési rendszer  működtetése.  
� CAF uniós közigazgatási modell térségi szintű működtetése 

  
P.) Integrált kistérségi ügyintézés bevezetése. 
 
Q.) Határmenti kapcsolatok szervezése. 
 
A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott közszolgáltatási feladatokat, a 
feladatellátás módját, a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok felsorolását és a 
feladatot ellátó intézmény megnevezését a megállapodás 5. sz. melléklete tartalmazza. …a 
megállapodás 2. sz. függeléke tartalmazza. 
A tagönkormányzatok által tervezett megállapodásokat és közös fenntartású intézmények 
felsorolását a megállapodás 5/a melléklete tartalmazza. … a megállapodás 2/a sz. függeléke 
tartalmazza. 

 
 

II . FEJEZET 
  

 A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 
  

A társulás döntéshozó szerve 
  

1.) A társulás vezető döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja e 
megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.  

2.) A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester 
helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. 

3.). A társulási tanács alakuló ülését Kiskunhalas Város Polgármestere hívja össze. A 
társulási tanács alakuló ülésén mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását.  

4.) A társulási tanács alakuló ülésén, titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az 
elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választhat, meghatározza a 
helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot 
tehet. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot.  

5.) A társulás tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
8.) A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-

testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.  
9.) A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott 

közmeghallgatáson, falugyűlésen tájékoztatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás 
tevékenységéről, valamint  a Halas Tv. Kht-n keresztül folyamatos tájékoztatást adnak az 
ülésen hozott fontos döntésekről.  

  
A Társulási Tanács működése 

  



28 

1.)  A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  
2.) A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg a 

társulási tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.  
3.) A társulási tanács ülését össze kell hívni:  

a. szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;  
b. a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára annak 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;  
c. a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére annak 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;  

 
4.) A társulási tanács ülése nyilvános.  
 
5.) A társulási tanács  
a. zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, 
továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;  
b. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  

 
6.) A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a székhely település 

képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. 
A jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a megyei 
közigazgatási hivatal vezetőjének és a társulás tagjainak.  

 
7.) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a  szavazatok több mint felével 

rendelkező tag jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma 
meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát. Adott kérdésben történő 
határozathozatal szempontjából a határozatképesség megállapításakor csak azon tagokat 
kell figyelembe venni, akik az adott feladatellátásban társult tagok. A javaslat 
elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok 
szavazatainak a felét és a jelenlévők által képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. A tag vagy képviselője – szervezeti, személyi működési feltétel 
megteremtésére vonatkozó ügyeket kivéve – csak azon ügyekben rendelkezik szavazati 
joggal, amelyekre társult. 

 
8.) Minősített többség szükséges: 

a) Társulási Megállapodás elfogadásához és módosításához 
b) Szervezeti és működési szabályzat elfogadásához és módosításához 
c) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;  
d) az 5.) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez és  
e) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
összeférhetetlenség megállapítása és 

f) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 
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9.) A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévő tagok 
szavazatainak kétharmadát és a jelenlévők által képviselt települések lakosságszámának a 
felét.  

  
Bizottság 

  
1.)  A társulási tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat 

hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági 
szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A bizottság 
tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a társulási tanács határozza meg, a 
bizottság elnöke a társulási tanács tagja lehet. Az elnök a bizottság javaslatáról, 
intézkedéséről a társulási tanács elnökét írásban tájékoztatja.  

2.) A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának 
ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz létre. A pénzügyi bizottság elnökét és tagjai 
több mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell választani.  

 
Jegyzői Kollégium 

  
1.) A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat jegyzője.  
2.) A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi. 
3.) A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába 

esetenként bevonja a kollégiumot. 
4.) A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tart a kollégiummal. 
5.) A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a 

döntések végrehajtásában.  
 
 

  A Társulás munkaszervezete 
  
(1)  

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, valamint a 
működésével kapcsolatos feladatokat a Társulás munkaszervezete, a Halasi Kistérség 
Humán Szolgáltató Intézménye látja el. 

2) A munkaszervezet keretében – külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, a 
szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett – működhetnek a minisztériumoknak, 
valamint területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai.  

  
III. FEJEZET  

  
 A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA 

 
A munkaszervezet feladata 

  
1.) A társulás saját működésével, illetve az általa ellátott feladatok végrehajtásával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos feladatai ellátására 2006. március 1-jei 
hatállyal létrehozta a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézményét. Az Intézmény 
feladatait a Társulási Tanács az Intézmény alapító okiratában határozza meg. 

 
2.)  

A feladatok ellátását az Intézmény vezetője (igazgató) irányítja, a társulási tanács 
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felügyeli. 
 

3.) A feladatok ellátásáról az intézményvezető éves beszámolót készít, melyet a Társulási 
Tanács tárgyévet követő év április 30. napjáig megvitat. 

 
4.) A Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye működésével kapcsolatos szabályok: 

1. Az Intézmény vezetőjét a Társulási Tanács A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXII. törvény és A területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
szabályai szerint a Megyei Területfejlesztési Tanács véleményének kikérésével 
nevezi ki. 

2. Az Intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat – kinevezés, felmentés, vezetői 
megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 
büntetés kiszabása, összeférhetetlenség megállapítása tekintetében – a Társulási 
Tanács gyakorolja. 

3. Az intézmény vezetője felett az egyéb – 2. pontban fel nem sorolt – munkáltatói 
jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 

4. Az Intézmény közalkalmazott dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény 
vezetője gyakorolja. 

 
A társulás tagjai beszámolási kötelezettsége  

 
 A társulási tanács tagjai évente kétszer (minden év március 31-ig és szeptember 31-ig) 
beszámolnak képviselő-testületüknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 
 
  

IV. FEJEZET 
  

 A TÁRSULÁS VAGYONA, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI 
  
1.) A társulás pénzügyi forrása: 

A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét 
� települési önkormányzatok által a társulásnak átadott feladattal kapcsolatos, 

az adott feladatra járó normatív állami hozzájárulások és egyéb támogatások, 
�  saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai) 
� központi költségvetési pénzeszköz:   

- állami támogatás         
- állami költségvetési hozzájárulás 

� egyéb bevételek biztosítják.  
 
2.) A társulás működésének, valamint a társulás fenntartásának költségeihez a társult 

önkormányzatok a mindenkor hatályos, Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 
törvényben az állami normatív támogatás megállapításánál figyelembe vett lakosságuk 
számának arányában járulnak hozzá.  

  a.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi tagdíja : 40.- Ft./ lakos 
b.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének tagdíját 2005. évtől minden 

évben a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 30 
napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31. napjáig állapítják meg a 
társult önkormányzatok.   

c.) A társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban 
állapítja meg. 
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d.)A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a 
társulás vagyonát képezi, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után 
fennmaradó rész a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak 
befizetésére fordítható. A Társulási Tanács a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató 
Intézménye útján gondoskodik a társulás költségvetésének végrehajtásáról. 

 A tagönkormányzatok jelen megállapodás jóváhagyásával a többcélú társulás 
működésének tényleges megkezdésétől számított 3 évre szóló együttműködést vállalnak.   

 
3.) A jelen társulási megállapodás I. fejezet IV/1.) pontjában meghatározottak szerint 

megállapított társulási hozzájárulást átutalással kell teljesíteni a társulásnak, az OTP 
Kiskunhalasi Fiókjánál vezetett 11732064-15542315 számú  főszámlára.   

 
4.)  

A társulás tagjai által befizetett tagdíjak kezelésével és felhasználásával összefüggő 
gazdálkodási feladatokat az Intézmény végzi. A pénzfelhasználásról az Intézmény 
vezetője év végén elszámolást készít, melyet megvitatásra a Társulási Tanács tárgyévet 
követően, legkésőbb április 30-ig előterjeszt. 

 
5.) A Társulási Tanács a társulás zárszámadását határozattal fogadja el.  
 
6.) A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályok az 

irányadók. 
  

 
V. FEJEZET 

  
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

  
1.) A társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján  célszerűségi és gazdaságossági 

szempontból ellenőrzik a társulás működését.  
2.) A társulás ellenőrzésének tapasztalatairól szóló előterjesztést a társulási tanács köteles 

megvitatni, és arról határozatot hozni.  
3.) A társulás belső ellenőrzését külön megállapodás alapján Kiskunhalas város 

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési és Rendészeti Főosztálya látja el. 
VI. FEJEZET 

  
KIADMÁNYOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 

 
 A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét a megállapodás 5. sz. függeléke szabályozza. 
 

VII. FEJEZET 
  

A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS, 
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA  

ÉS A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 
   

1.)   A társuláshoz csak települési önkormányzat képviselő-testülete csatlakozhat. 
 A csatlakozási szándékot a társulási tanács elnökének írásban kell bejelenteni. 
 Az új tag felvételi kérelmét a társulási tanács ülésén meg kell vitatni. 
       A tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott 
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képviselő-testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy a társulási 
megállapodásban leírt követelményeket elfogadja.  

2.) A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges: 

 a.) a megállapodás jóváhagyásához 
 b.) a megállapodás módosításához 
 c.) a megállapodás megszüntetéséhez 
 d.) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 
  

3.) A társulásból kiválni  törvényben, vagy a kistérségek megállapodásáról, lehatárolásáról és 
megváltoztatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben, valamint a helyi 
önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül lehet. 
A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a társulási megállapodást 
felmondani kívánó képviselő-testület legalább  6 hónappal korábban köteles meghozni és 
a társulás tagjaival  
közölni. 

  
4.) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával, a naptári 

év utolsó napjával,  kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban 
meghatározott kötelezettségének  ismételt  felhívásra, határidőben nem tett eleget 

5.) A társulási megállapodást a felek határozatlan időre, de legalább a társulás tényleges 
tevékenysége megkezdésétől 3 évre kötik meg. Amennyiben a társulás által felvállalt 
feladat a jelen társulási megállapodás hatálya alatt megszűnik – kivéve, ha a feladat 
jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott feladatra jóváhagyott támogatást 
kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. 
Amennyiben jelen társulásból történő kilépés eredményeként a társulás nem felel meg a 
többcélú társulások támogatásáról szóló jogszabályban rögzített feltételeknek, úgy kilépő 
önkormányzat(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzat(ok)ra – lakosságszám szerint – jutó 
támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek 
megfizetni.  
 

6.) A társulás megszűnik, ha valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését- 
 
7.) A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás 

vagyonából a követelések és kötelezettségek  kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között.  

 
8.) Három éven belüli megszűnés és a társulásból történő kiválás esetén, amennyiben a 

megszűnéssel és kiválással összefüggésben visszafizetési kötelezettség keletkezik, a kapott 

fejlesztések arányában, illetve a Társulási Tanács döntése alapján teljesítik a társulás 

tagjai a pályázati felhívásnak megfelelő visszafizetést. 

 

 9.)Elszámolás rendje: 

- A társulás tagjai a kiváláskor  és  megszűnéskor kötelesek egymással 

elszámolni. 
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- A többcélú kistérségi társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás 

tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell 

számolni, 

Közös vagyon kiadásának rendje: 

- annak kiadására a társulás tagja csak abban  az esetben tarthat igényt, ha 

az nem veszélyezteti a társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a 

társulás volt tagját a többcélú társulással kötött szerződés alapján 

használati díj illeti meg. 

 

 
IX. FEJEZET 

 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

  
1.) A társulás a jelen megállapodás aláírásával határozatlan időre  jön létre. 
 
2.) A társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 

között tárgyalásos formában egyeztetni. Kétszeri eredménytelen egyeztetést követően a 
tagok a bírósághoz fordulhatnak. A tagok e társulási megállapodásban eredő vitáig esetére 
kikötik a Kiskunhalasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.  

 
3.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. Tv., a helyi önkormányzatok társulásáról és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv., az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXVIII. Tv., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. 
rendelet, a többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény, valamint a 
többcélú kistérségi társulások támogatásáról szóló 65/2004. (IV.15.) Korm. rendelet, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
4.) A jelen megállapodást a társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 
 
5.)A társulási megállapodás mellékletei:  
 

 
1. számú melléklete: a társulási megállapodás jóváhagyó aláírási példánya 
2. számú melléklete: a megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó testületi 

ülésről készült, hitelesített jegyzőkönyvi kivonat 
3. számú melléklete: pályázat benyújtásához nyilatkozatok, 
kötelezettségvállalások 

6.) A társulási megállapodás függelékei: 
 
 1. számú függeléke: Harkakötöny és Kömpöc Községek Közoktatási 

Intézményi Társulásának Társulási Megállapodása 
 2. számú függeléke: a már létrejött kistérségi megállapodások, a tervezett 

megállapodások és tervezett közös fenntartású 
intézmények felsorolása 
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 3. számú függeléke: tagtelepülések lakosságszáma 
 4. számú függeléke: Halasi Kistérségi Hatósági Igazgatási Társulás 
 5. számú függeléke: kiadmányozás, kötelezettségvállalás és utalványozás 

rendje 
1. számú melléklet 

Balotaszállás Község Önkormányzata 79/2004..Kt.h.számú határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005.(I.27.).sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  42/2005. sz. 
határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   7/2006. sz. 
határozat 
  
 
        …........................................ 
                    polgármester 
   
Harkakötöny Község Önkormányzata 16/2004.Kt.h.számú határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005.(I.31.).sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  26/2005. sz. 
határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   3/2006. sz. 
határozat  
       
        …........................................ 
                     polgármester 
  
Kelebia Község Önkormányzata   139/2004.Kt.h.számú határozat   
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 13/2005.sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  101/2005. sz. 
határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   25/2006. sz. 
határozat  
                       
        …......................................... 
         polgármester 
  
Kiskunhalas Város Önkormányzata 191/2004.Kth.számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 18/2005.sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  140/2005. sz. 
határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   …/2006. sz. 
határozat 
  
 
        ….........................................  
         polgármester 
  
Kisszállás Község  Önkormányzata 86/2004.Kth.számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás: 12/2005.ök.sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  98/2005. sz. 
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határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   5/2006. sz. 
határozat 
  
     
        ….........................................  
         polgármester 
  
Kunfehértó Község Önkormányzata  86/2004.Kth.számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 3/2005.(I.27).sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  66/2005. sz. 
határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.  .../2006. sz. 
határozat  
     
        …....................................... 
         polgármester 
  
Pirtó Község Önkormányzata  34/2004.Kth. számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 2/2005..8I.26,sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  28/2005. sz. 
határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   4/2006. sz. 
határozat 
  
 
                    …........................................ 
         polgármester 
 
Tompa V áros Önkormányzata            86/2004.Kth.számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 19/2005.sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  88/2005. sz. 
határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31. 15/2006. sz. 
határozat  
     
        ….........................................  
         polgármester 
  
Zsana Község Önkormányzata   99/2004.Kth.számú határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadás : 8/2005.Ök..sz. határozat. 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2005. május 10.  94/2005. sz. 
határozat 
Módosítással egységes szerkezetben történő elfogadása: 2006. január 31.   9/2006. sz. 
határozat 
  
     
        ….........................................  
         polgármester 
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3. sz. függelék 

A társulás tagjainak teljes állandó lakosságszáma 
(2005.01.01.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Összesen    47.840 fő 

 
 
 

  
 

 2. sz. függelék 
A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott közszolgáltatási feladatok: 
 

Közszolgáltatási feladat 
Feladatellátás 

módja 
Társult települési 
önkormányzatok 

Feladatot ellátó intézmény neve 

Közoktatási közszolgáltatási feladatkörben 

Alapfokú nevelési-oktatási 
feladatok: 
5-8. évfolyam általános 
iskolai nevelés-oktatás 
/ I. fejezet C.) pont 

1997. évi 
CXXXV. tv. 
8.§. 

Kiskunhalas, 
Pirtó 

Felsővárosi Általános Iskola 
Kiskunhalas, Szabadság tér 6. 

Alapfokú nevelési-oktatási 
feladatok: 
- óvodai nevelés 
- 1-8. évfolyam általános 
iskolai nevelés-oktatás 
/ I. fejezet C.) pont 

1997. évi 
CXXXV. tv. 
8.§. 

Harkakötöny, 
Kömpöc 

Harkakötönyi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda 
Harkakötöny, Rákóczi u. 17. 

Alapfokú nevelési-oktatási 
feladatok: 
5-8. évfolyam általános 
iskolai nevelés-oktatás 
/ I. fejezet C.) pont 

1997. évi 
CXXXV. tv. 
7.§. 

Kiskunhalas, 
Imrehegy 

Kertvárosi Általános Iskola 
Kiskunhalas, Nyírfa u. 23. 

Pedagógiai szakszolgálati 
feladatok: 

megbízási 
szerződés 

Kiskunhalas 
Harkakötöny  

Társulás által megbízott szakember 

1.Balotaszállás 1661 fő
2.Harkakötöny 936 fő
3.Kelebia 3022 fő
4.Kiskunhalas 30315 fő
5.Kisszállás 2826 fő
6.Kunfehértó 2327 fő
7.Pirtó 1009 fő
8.Tompa 4852 fő
9.Zsana 892 fő
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-nevelési tanácsadás, 
-logopédiai ellátás 
-továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás 
/ I. fejezet B.) pont 

Kelebia  
Kisszállás  
Kunfehértó 
Pirtó 
Tompa 

Szociális közszolgáltatási feladatkörben 

Szociális alapszolgáltatási 
és gyermekjóléti 
alapellátási feladatok: 

- családsegítés 
- házi segítségnyújtás 
- jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
- gyermekjóléti szolg. 
- Gyermekek átmeneti 
       gondozása 

 
/ I. fejezet G.) pont 

1997. évi 
CXXXV. tv. 
7.§. és 16.§ 

Kiskunhalas 
Balotaszállás 
Harkakötöny 
Kelebia 
Kisszállás 
Kunfehértó 
Pirtó 
Tompa 
Zsana 

Egyesített Szociális Intézmény,  
Kiskunhalas, Nyúl u. 5. 

Családsegítő-Gyermekjóléti 
Szolgálat és Krízisellátó Intézményei 
Kiskunhalas, Báthory u. 1. 

Tompai Mikrotérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Intézménye, 
Tompa, Szabadság tér 2. 

Harkakötöny Község Szociális 
Intézménye, 
Harkakötöny, Bem u. 2. 

Szociális 
intézményfenntartó 
társulás: 

- időskorúak ápolását, 
gondozását nyújtó 
szociális otthoni 
elhelyezés 

- időskorúak nappali 
ellátása 

- házi segítségnyújtás 
- jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
/ I. fejezet F.) pont 

1997. évi 
CXXXV. tv. 
8.§. 

Kiskunhalas 
Pirtó 
Imrehegy 

Egyesített Szociális Intézmény, 
Kiskunhalas, Nyúl u. 5. 

Szociális 
intézményfenntartó 
társulás: 

- időskorúak 
ápolását, 
gondozását nyújtó 
ellátása 

1997. évi 
CXXXV. tv. 
8.§. 

Harkakötöny 
Balotaszállás 
Kunfehértó 
Zsana 

Harkakötöny Község Szociális 
Intézménye, 
Harkakötöny, Bem u. 2. 

Egészségügyi közszolgáltatási feladatkörben / I. fejezet E.) pont 
Alapellátási orvosi ügyelet 
(központi ügyelet) 

Társulási 
Megállapodás 

Kiskunhalas 
Balotaszállás 
Harkakötöny 
Kunfehértó 
Pirtó 
Zsana 
 
 

Kiskunhalas város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
hivatala Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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Igazgatási feladatkörben 

Adó-végrehajtási feladatok  1990. évi LXV. 
tv. 41.§. 
1997. évi 
CXXXV. tv. 7.§ 

Kiskunhalas 
Kisszállás 
Kunfehértó 
Pirtó 

Kiskunhalas Város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
Hivatala 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Belső ellenőrzési feladatok  
/ I. fejezet H.) pont 

megbízási 
szerződés  

Kiskunhalas 
Harkakötöny  
Kisszállás 
Kunfehértó 
Pirtó 
Tompa 
Zsana 
Imrehegy 

A Társulás által megbízott 
szakember és/vagy Kiskunhalas 
Város Önkormányzati Képviselő-
testület Polgármesteri Hivatala  
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Főépítészi feladatok 
/ I. fejezet I.) pont 

1990. évi LXV. 
tv. 41.§. 
1997. évi 
CXXXV. tv. 7.§ 

Kiskunhalas 
Harkakötöny 
Kisszállás 
Tompa 
Imrehegy 

Kiskunhalas Város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
Hivatala 
Kiskunhalas, Hősök tere 1 

Hatósági-igazgatási 
feladatok 

1990. évi LXV. 
tv. 41.§. 
1997. évi 
CXXXV. tv. 7.§ 

Kiskunhalas 
Harkakötöny 
Kisszállás 

Kiskunhalas Város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
Hivatala 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Informatikai feladatok 
/ I. fejezet K.) pont 

1990. évi LXV. 
tv. 41.§. 
1997. évi 
CXXXV. tv. 7.§ 

Kiskunhalas 
Harkakötöny 
Kisszállás 
Imrehegy 

Kiskunhalas Város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
Hivatala 
Kiskunhalas, Hősök tere 1 

Környezetvédelmi feladatok 
/ I. fejezet L.) pont 

1990. évi LXV. 
tv. 41.§. 
1997. évi 
CXXXV. tv. 7.§ 

Kiskunhalas 
Harkakötöny 
Kisszállás 
Kunfehértó 
Pirtó  
Tompa 
Zsana 
Imrehegy 

Kiskunhalas Város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
Hivatala 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Közbeszerzési feladatok 
/ I. fejezet J.) pont 

1990. évi LXV. 
tv. 41.§. 
1997. évi 
CXXXV. tv. 8. 

Kiskunhalas 
Harkakötöny 
Kisszállás 
Pirtó 
Tompa 
Zsana 

„Közbeszerzés” Önkormányzati 
Igazgatási Társulás 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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 2/a. sz. függelék 
A tagönkormányzatok által tervezett megállapodások és közös fenntartású intézmények: 
 

Közszolgáltatási feladat 
Feladatellátás 

módja 
Társult települési 
önkormányzatok 

Feladatot ellátó intézmény neve 

Nyilvános könyvtári feladatok / I. fejezet D.) pont 
Kistérségi nyilvános 
könyvtárak működtetése 

1997. évi 
CXXXV. tv. 7.§ 

Kiskunhalas 
Harkakötöny 
Pirtó 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzati Képviselő-
testület Polgármesteri Hivatala 
– Városi Könyvtár 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Szociális közszolgáltatási feladatkörben / I. fejezet F.) pont 
    

    

Egészségügyi közszolgáltatási feladatkörben / I. fejezet E.) pont 
Alapellátási orvosi ügyelet 
(központi ügyelet) 

 
megbízási 
szerződés  

Kiskunhalas 
Balotaszállás 
Harkakötöny 
Kelebia 
Kisszállás 
Kunfehértó 
Pirtó 
Tompa 
Zsana 

 

Írott és elektronikus média működtetése / I. fejezet M.) pont 

Kistérségi települések 
rendszeres bemutatkozása, 
bemutatása, önkormányzati 
tájékoztatás a médiákon 
keresztül 

1997. évi 
CXXXV. tv. 7.§ 

Kiskunhalas 
Harkakötöny 
Kisszállás 
Pirtó 
 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzati Képviselő-
testület Polgármesteri Hivatala 
– Halas TV Kht. 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Internetes portál 
működtetése 

 Kiskunhalas 
Balotaszállás 
Harkakötöny 
Kelebia 
Kisszállás 
Kunfehértó 
Pirtó 
Tompa 
Zsana 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzati Képviselő-
testület Polgármesteri Hivatala 
– Kistérségi Iroda  
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Állategészségügyi feladatkörben / I. fejezet N.) pont 

Gyepmesteri feladatok  1997. évi 
CXXXV. tv. 7.§ 

Kiskunhalas 
Balotaszállás 
Harkakötöny 
Kelebia 
Kisszállás 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzati Képviselő-
testület Polgármesteri Hivatala 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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Kunfehértó 
Pirtó 
Tompa 
Zsana 

Közigazgatási minőségügyi, önértékelési rendszer működtetése / I. fejezet O.) pont 

CAF uniós közigazgatási 
modell térségi szintű 
működtetése 

- Kiskunhalas 
Balotaszállás 
Harkakötöny 
Kelebia 
Kisszállás 
Kunfehértó 
Pirtó 
Tompa 
Zsana. 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzati Képviselő-
testület Polgármesteri Hivatala 
– Kistérségi Iroda  
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 
 
 

5. sz. függelék 
 

Kiadmányozás, kötelezettségvállalás rendje 
 
Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 98. 74/B. §-ban 
foglaltak alapján, figyelemmel az Államháztartás működési rendjéről szóló többször 
módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. Tv. és a Társulási 
Megállapodás VI. fejezete alapján az alábbiak szerint szabályozzuk 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban társulás) kiadmányozás, 
kötelezettségvállalás rendjét. 

 
1./Kiadmányozás rendje: 
 
1.1. A társulási megállapodásban foglalt feladatok végrehajtása során készítendő iratokat a 

Társulási Tanács Elnöke, vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal 
felruházott személy írja alá. 
 

2./ Kötelezettségvállalás: 
 
2.1. A Kistérségi Társulásban a gazdálkodás folyamatához szükséges anyagok, fogyó-és 
tárgyi eszközök beszerzésére, szolgáltatások igénybevételére kötelezettséget, bevétel előírását 
a társulás elnöke vállalhat. A társulás elnökének írásbeli felhatalmazása alapján 
kötelezettséget az intézményvezető is vállalhat. 
 
3./ Kötelezettségvállalás ellenjegyzése: 
 
3.1.  
A vállalt kötelezettségek ellenjegyzésére a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye 
vezetője (igazgató) jogosult. Ha kötelezettségvállalást az intézményvezető gyakorolja, 
ellenjegyzésre az Intézmény utasításának mellékletét képező egyedi megbízás(ok) alapján 
kijelölt személy(ek) jogosult(ak). 
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3.2. Az ellenjegyzést a kötelezettségvállalási okmányon (megrendelőtömb) aláírással kell 
teljesíteni. 
 
3.3. Az kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosultnak a kötelezettség vállalást jelentő 
okmányt, ha nem ért vele egyet „a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” 
záradékkal kel ellátnia. Erről a társulás tagjait 8 napon belül értesíteni kell 
 
4./ Szakmai teljesítés igazolása : 
 
4.1. A kötelezettségvállalás alapján elvégzett teljesítés megtörténtét dokumentáltan igazolni 
kell. Ennek során meg kell győződni arról, hogy (mennyiségben és minőségben)  

• a megrendelt eszközöket, készleteket leszállították-e, az átvétel igazolása és a 
nyilvántartásba vétel megtörtént-e 

• a teljesített szolgáltatás, illetve elvégzett munka a kötelezettségvállalás tartalmának 
megfelel-e 

 
4.2. „A szakmai teljesítés igazolása” nyomtatványon kitölteni szükséges az alábbiakat : 

• felhasználás célja 
• megrendelőtömbre való visszahivatkozás száma 
• a felmerült kiadás feladatkódjának pontos kijelölése 
• az előirányzat-nyilvántartásra való visszahivatkozás 
• dátum, a szakmai teljesítésre jogosult aláírása 
 

5./ Érvényesítés: 
 
5.1. Ha a kötelezettségvállalásban foglaltak teljesültek  
- a munkavégzés megtörtént, 
- a megrendelt szolgáltatást elvégezték, illetve a megrendelt anyag leszállításra került, 
- bevételek beszedése esedékessé vált 
meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének, illetve a bevételek beszedésének jogosságát 
 
5.2. A teljesítésről minőségi, mennyiségi átvétellel vagy más módon kell meggyőződni. 
 
5.3. Meg kell vizsgálni a kiállított számlát olyan szempontból, hogy  
- a kötelezettségvállalás alapján és szerint történt-e a teljesítés, 
- jogszabályok szerint jogos-e a követelés, 
- az átvételnek megfelelő-e a számlázás 
- a számla számszerűsége megfelelő-e,  
- a bevétel jogszerűen illeti-e meg a költségvetési szervet. 
 
5.4. Meg kell vizsgálni, hogy a kifizetés, illetve a beszedés alapjául szolgáló bizonylat alaki és 
tartalmi szempontból megfelelő-e. 
 
A bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei: 
 
- bizonylat megnevezés és sorszáma, 
- a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül szervezi egység ) megjelölése, 
- a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölés,  
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- az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint az ellenőr 
aláírása, a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, a 
nyugtákon a befizető aláírása, 

- a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen  - a gazdasági művelet jellegétől 
időbeni hatályától függően  - annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat 
adatait vonatkoztatni kell, 

- a gazdasági művelet tartalmának leírása, vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta 
változások mennyiségi és minőségi – a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli 
elszámolások rendjétől függően – értékbeni adatai, 

- bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok 
körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik, 

- technikai optikai stb. módon előállított adathordozóknál a fentieken kívül alaki és tartalmi 
kellék még a feldolgozási programok azonosító jelzése, az adatállomány azonosító jelzés 

 
5.5. Az érvényesítés a fenti feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet az okmányra 
vezetett záradékban kell rögzíteni.  
 
5.6. Az érvényesítésnek – az érvényesítve megjelölésen kívül – tartalmaznia kell a 
megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. Az 
érvényesítést a bizonylathoz csatolt külön rendelvényen kell elvégezni. Az érvényesítés tényét 
a FOLYÓ program által kiállított utalványrendeleten kívül az alapbizonylaton is 
bizonylatolni kell !  
 
5.7. A társulásban a kifizetés, illetve bevétel alapjául szolgáló bizonylatok érvényesítését a 
Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye a kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés 
igazolás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló utasításának mellékletét 
képező egyedi megbízások alapján kijelölt személyek végezhetik. 
 
6./ Utalványozás: 
 
6.1. A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelése. 
 
6.2. Az utalványozást külön írásbeli rendelkezésként elkészített – FOLYÓ program által 
elkészített- utalványon kell elvégezni az alábbi tartalommal: 
 

- a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését, 
- az „utalvány” szót, 
- a költségvetési évet, 
- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámla számát, 
- a fizetés időpontját, módját és összegét, 
- a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését, 
- a keltezés, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását. 

 
6.3. A társulásban a megfelelően igazolt és érvényesítet pénzügyi okmányok alapján az 
utalványozási jogkör gyakorlója a társulás elnöke. A társulás elnökének írásbeli 
felhatalmazása alapján utalványozásra az intézményvezető is jogosult. 
 
6.4. Nem kell külön utalványozni a termékérték értékesítésből, szolgáltatásból – számla, 
számlát helyettesítő okirat alapján – befolyó bevétel beszedését. 
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6.5. Utalványozásra csak az érvényesítés után kerülhet sor. 
 
 
7/ Utalványozás ellenjegyzése: 
 
7.1. Az utalványozás ellenjegyzésére a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye 
vezetője jogosult. Ha az utalványozást az intézményvezető gyakorolja, ellenjegyzésre az 
Intézmény utasításának mellékletét képező egyedi megbízás(ok) alapján kijelölt személy(ek) 
jogosult(ak). 
 
7.2. Csak szabályosan érvényesített és utalványozott okmány teljesíthető pénzügyileg. 
 
7.3. Az utalványozás ellenjegyzésére jogosultnak az utalványt, ha nem ért vele egyet „az 
utalványozás ellenjegyzése utasításra történt” záradékkal kel ellátnia. Erről a társulás tagjait 
8 napon belül értesíteni kell 
 
 
8./ Egyéb szabályozások: 
 
8.1. A társulásban a jogszabály által előírt kötelezettségvállalások nyilvántartását az érintett 
kötelezettségvállalók illetve a szakmai teljesítés leigazolására felhatalmazott személyek 
végzik. A kötelezettségvállalások nyilvántartását havonta egyeztetni szükséges, de legalább 
negyedévente. A kötelezettségvállalást a megrendelő tömbbe kell felvezetni. A 
kötelezettségvállalás ellenjegyzése a megrendelő tömbben történik. A szakmai teljesítés 
leigazolásával egyidejűleg kell a kötelezettségvállalás (előirányzat) nyilvántartást vezetni. 
 
8.2. Kötelezettséget minden esetben csak írásban lehet vállalni. /Ennek leggyakoribb formái: 
alkalmazási okirat, megrendelés, vállalkozási, szállítási szerződés, megállapodás, határozat, 
stb./ 
A kötelezettségvállalási okmányt az ellenjegyzésre jogosult személlyel alá kell íratni 
/ellenjegyeztetni/. 
 
8.3. Kötelezettségvállaló és ellenjegyző, illetőleg utalványozó és ellenjegyző - ugyanazon 
gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet.  
 

3. sz. melléklet 
 Pályázat benyújtásához  nyilatkozatok, kötelezettségvállalások 

 
1) A tagönkormányzatok vállalják, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás számára kiírt 

pályázat benyújtásának napjától számítva 3 évig a társulás keretében együttműködnek. 
(36/2005.(III.1) Korm. rend. 3.§ b.) 

 
2) A Többcélú Kistérségi Társulás és  a  tagönkormányzatok vállalják, hogy sikeres 

pályázat esetén  a megítélt támogatást kamattal  növelt összegben visszafizetik a 
központi költségvetésbe, ha a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített  
célra és feltételeknek  megfelelően használják fel. (36/2005.(III.1) Korm. rend. 12.§ (1) 
bek.  

 
3) A Többcélú Kistérségi Társulás és a tagönkormányzatok vállalják, hogy amennyiben 

egy vállalt feladat a társulás keretén belüli ellátása az 1) pontban foglalt időtartamon 
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belül megszűnik – kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az 
adott feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten visszafizetik a központi 
költségvetésbe. (36/2005.(III.1) Korm. rend. 12.§ (2) bek. ) 

 
4) A  Többcélú Kistérségi Társulás és a   tagönkormányzatok vállalják, hogy az 1) 

pontban foglalt időtartamon belül ha a társulásból valamely tag  kilép – a kilépő 
önkormányzatra lakosságszám szerint jutó – támogatásnak megfelelő összeget 
kamattal növelten visszafizetik a központi költségvetésbe. A kilépő önkormányzat 
köteles a kilépése miatt megállapított visszafizetendő összeget a visszafizetési határidő 
napjáig a Társulás számára megfizetni. (36/2005.(III.1) Korm. rend. 12.§ (3) bek. ) 

 
5) A Többcélú Kistérségi Társulás és a tagönkormányzatok vállalják, hogy amennyiben 

az 1) pontban foglalt időtartamon belül a társulás valamely tagja nem teljesíti a 
vállalt feladatra vonatkozóan a jogszabályban, társulási megállapodásban előírt 
feltételeket, úgy az adott feladatra jóváhagyott – a feltételt nem teljesítő 
önkormányzatra lakosságszám szerint jutó - támogatásnak megfelelő összeget 
kamattal növelten visszafizetik a  központi költségvetésbe. A vállalt feladatot nem 
teljesítő önkormányzat köteles a visszafizetendő összeget a visszafizetési határidő 
napjáig a Társulás számára megfizetni. (36/2005.(III.1) Korm. rend. 12.§ (4) bek. ) 

 
6) A Többcélú Kistérségi Társulás és a tagönkormányzatok tudomásul veszik, hogy az  

esetleges visszafizetési kötelezettség  teljesítésére elsősorban a Társulás köteles, 
másodsorban az adott feladatra társult  tagönkormányzatok lakosságszámuk 
arányában. 

 
7) A tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel 

összefüggő feladatokat – legalább az 1) pont szerinti időtartam alatt – az adott 
kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével, kilépés, vagy a 
társulás megszűnése nélkül ellátják.(14/2005.(III.30) BM. rendelet 7.§ (4) ) 

 
8) A tagönkormányzatok nyilatkoznak, hogy átvállalják a pályázati pénzeszköz közös 

megvalósításából kiváló önkormányzat/ok/ saját forrás részének finanszírozását. 
    (14/2005.(III.30) BM. rendelet 7.§ (4) ) 

 
 

00008 Új napirendi pont 
 
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Kristóf Sándorné aljegyző: 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatában szerepelt a Kistérségi Iroda  elnevezés, amely már 
az új szervezetben a Kistérségi Iroda és Humánszolgáltató Intézmény keretében látja el 
ezentúl feladatát.  
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Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 9  
 

 Szavazás: Nyílt  >211< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:18:17 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   84.62% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
98/2006.Kth 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és  
Működési Szabályzatának módosítása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 271/2004. sz. 
határozatával jóváhagyott Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
az alábbiak szerint módosítja:  
 
1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezete 5. pontjából a Kistérségi Iroda 

neve és címe törlendő.  
2.) A hivatal részletes feladatai közül a „KISTÉRSÉGI IRODA” és a „többcélú 

kistérségi társulással kapcsolatos feladatok ellátása” szöveg törlendő.  
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
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 Kristóf  Sándorné aljegyző, szervezési főosztályvezető 
  

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00009 Új napirendi pont 

 
9. / NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete létszámának csökkentése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok  mellékelve. 
 
 
Kristóf Sándorné  aljegyző: 
 
A Többcélú Kistérségi Társulás az orvosi ügyeleti feladatokat külső szervezettel kívánja 
ellátni. Erre közbeszerzési  pályázatot írt ki, melynek eredményeként a 2006. április 18.-i 
döntése alapján a Dél-alföldi  Regionális Mentőszervezetet bízza meg. A megbízással  a 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezeténél dolgozó  6 fő közalkalmazott további 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 
A határozati javaslat többi pontja  a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályázat 
benyújtásáról szól. 
 

Kérdések 
 
Dr. Kecskés István képviselő: 
 
Pályázat szövege hozzáférhető a képviselők számára? 
 
Kristóf Sándorné  aljegyző: 
 
Természetesen a pályázat megtekinthető. 
 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 10  
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 Szavazás: Nyílt  >212< Egyszerű 
 Ideje:2006.04.24 14:20:29 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21   95.45%   80.77% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     4.55%     3.85% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
99/2006.Kth 
Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete létszámának csökkentése 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Kiskunhalas Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi orvosi 
ügyeleti feladatok  Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  részére történő átadása  
miatt  a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  -  az önkormányzat  2006. 
évi  költségvetési rendeletében meghatározott  -  létszámát  2006. augusztus 1. 
napjától  6 fővel csökkenti. 

 
2.)    A képviselő-testület felkéri a  Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének  

vezetőjét, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos  feladatokat végezze el. 
 

3.)    A képviselő-testület  elrendeli, hogy   a 2006. évi   költségvetési rendelet  soron 
következő módosításakor  az 1.) pontban  hozott döntést  vezesse át és  terjessze a 
képviselő-testület elé. 

 
4.)    Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza  dr. 

Várnai László  polgármestert, hogy a  14/2006.(III.14.) BM rendeletben  és a 
pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével a létszámcsökkentési döntéshez 
kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez a   pályázatot nyújtsa be.  

 
5.)    A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél, a 

meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő  álláshelyeken, vagy a 
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás  következtében az 
önkormányzat fenntartói  körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyen  foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli -  foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

 Kristóf Sándorné aljegyző, szervezési főosztályvezető 
 Hirsch Józsefné KIGSZ vezető 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00010 Új napirendi pont 

 
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2005. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
Minden évben előterjesztik a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót,  amit a 
képviselő-testület jóváhagyásával a  megyei elszámolási kötelezettségükhöz csatolni kell. 
Kiskunhalas lakosságának 20%-a 18 év alatti létszám. Ebből a gyermek létszámból 2800-
2900 fő érintett az ellátórendszerben. 
Fő feladatuk a hátrányukat leküzdők támogatása. Ezt a mára megszűnő gyermekvédelmi 
támogatással jelentős mértékben segítették, ami beépült a családi pótlékba. 33892 esetben 
folyósítottak valamilyen támogatási formát 2005 évben. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Horváth László képviselő: 
 
Beszámolóból érzékelhető, hogy milyen lényeges és széles réteget érint ez a gyermekvédelmi 
munka. Támogatja,  hogy a dolgozók erőben egészségben végezzék további munkájukat és 
orvosolják a felmerülő problémákat. 
Ehhez kíván erőt, egészséget.  
 
Gép Károlyné képviselő: 
 
Sajnálatos módon a gyermeklétszám csökken. Éppen ezért a  gyermekeinkre fokozottabb 
figyelmet kell fordítani. Ehhez az  önkormányzat működteti az intézményhálózatot és biztosítja 
a lehetőségeket. 
Bevezette a térítés mentes gyermek étkeztetést. A rászoruló gyermekek akik életesélye 
kevesebb a másiknál, a fokozott figyelmet megkapják. A jelzőrendszer jól működik. 
A jövő kincsét jelentő korosztály további  odafigyelést igényel, amihez az önkormányzat 
továbbra is megadja  a szükséges támogatást. 
 



49 

 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 11  
 

 Szavazás: Nyílt  >213< Egyszerű 
 Ideje:2006.04.24 14:26:40 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   84.62% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
100/2006.Kth 
Beszámoló az önkormányzat 2005. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
feladatainak ellátásáról.  
 

H a t á r o z a t 
 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló 2005. évi beszámolót elfogadja. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

 
 Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
 Simon István népjóléti osztályvezető 
 Dr. Babenyecz Mónika gyámhivatal vezető 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00011 Új napirendi pont 
 
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának  módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának  módosítására azért van szükség, mert a 
Többcélú Kistérségi Társulás feladati közé felvették a jelzőrendszeres házi gondozást és az 
időskorúak napközi otthonának funkciója.  Így a tevékenység  területi hatálya kiterjed Pirtó és 
Imrehegy területére, amit az alapító okiratban szerepeltetni kell.  
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okirat módosításának elfogadását javasolja 
a képviselő-testületnek. 
 
No: 12  
 

 Szavazás: Nyílt  >214< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:28:25 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   76.92% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   76.92% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     23.08% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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101/2006.Kth 
Egyesített Szociális Intézmény  
Alapító Okiratának módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény módosított Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint jóváhagyja:  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

A Képviselô-testület az 1991. évi XCI. törvény. 16.§. (3) bekezdése, valamint az 1992. évi 
XXXVIII. törvény. 88.§. (3). bekezdése alapján az általa alapított Egyesített Szociális 
Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:  

 
1. Az intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye 
 

2. Az intézmény székhelye: Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. szám 
 

3. Az  intézmény ellátási területe: Kiskunhalas Város közigazgatási területe 
Pirtó Község közigazgatási terülte 
Imrehegy Község közigazgatási területe 

 
Az intézmény ellátási területe az Idősek Átmeneti Gondozóháza, a Szociális 
étkeztetés és a Szociális információs szolgáltatás tekintetében Kiskunhalas Város 
Közigazgatási területe. 

 
   Az intézmény tevékenységi köre és tevékenységi körönként telephelyei: 

 
a./  Időskorúak Szociális Otthona 
      Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.  
      Férőhely: 90 fő 

Démens időskorúakat ellátó részleg: 20 fő 
 
b./  Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 
     Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.  
     Férőhely: 20 fô 
 
c./  Területi Gondozóközpont 
      Székhelye: Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
 
  -  Idősek Klubja 
        Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10. 
         Férőhely: (6 napos nyitva tartás esetén) 30 fő 
   - Szociális információs szolgáltatás 
 
    - Házi Segítségnyújtás 
       11 belterületi körzet 

        2 külterületi körzet 
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  -Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
  -Szociális étkeztetés 
  -Munkahelyi vendéglátás 

 
4. Az Egyesített Szociális Intézmény alapító szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
5. Fenntartója és felügyeleti szerve  Kiskunhalas Város Önkormányzatának  
      Képviselő-testülete. 
6. Jogállása:      Önálló jogi személy 
7. Költségvetési gazdálkodási formája:  Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
8. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
9. Költségvetési törzsszám:    541509000 
10. Szakágazati számjel:    853100 
 
11. Tevékenysége, szakfeladatai: 
 
A szociális intézmények pénzügyi-gazdasági és szakmai feladatainak ellátása: 
 
a.) Alaptevékenysége: 
 
- Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás  
      (TEÁOR szám: 85.31, Szakfeladatszáma:853 170) 
 
- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás  
      (TEÁOR szám: 85.31, Szakfeladat száma: 853 181) 
 
 
- Házi segítségnyújtás  
      (TEÁOR szám: 85.32, Szakfeladat száma: 853 233) 
 
- Szociális étkeztetés  
      (TEÁOR szám: 85.32 Szakfeladat száma: 853 255) 
 
- Nappali szociális ellátás  
      (TEÁOR szám: 85.32, Szakfeladat száma: 853 266 
 
- Szociális információs szolgáltatás  
      (TEÁOR szám: 85.32 Szakfeladat száma: 853 291) 

 
b.) Kiegészítő tevékenysége: 
 
- Munkahelyi vendéglátás  

(TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszáma:552 411) 
 

- Főzőkonyha működtetése  
      (TEÁOR szám: 85.31, Szakfeladatszám.853 170) 

 
12.  Vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati elbírálás útján. A megbízás 

előkészítése a Szociális Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a Jegyző 
látja el. 
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13. Az intézmény működési területe: Kiskunhalas város közigazgatási területe (külön 
szerződéskötéssel más önkormányzat területe). 

14. A feladat ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 3569 hrsz. 7345 m2 alapterületű 
ingatlan és a rajta lévő összesen 2396 m2 épület, valamint a Szilády Áron u. 10. szám 
alatti 2235 hrsz. 571 m2 alapterületű ingatlan és 207 m2 alapterületű épület. A bérletbe 
adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó feladatellátást. 

15. Az intézmény vezetőjének hatásköréhez tartozik az önkormányzat vagyonáról, 
vagyongazdálkodásáról szóló rendeletben foglaltak szerinti gazdálkodás. 

16. Az Egyesített Szociális Intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, 
illetőleg biztosítékul felhasználni. 

17.  Az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást lát el a 
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó 
rendelkezései alapján. 

 

A Képviselő-testület a fentiekben módosított Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi az Egyesített Szociális Intézmény 8/2006. Kth. számú határozattal 
elfogadott Alapító Okiratát.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
Gép Károlyné Egyesített Szociális Intézmény Vezetője 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
 
 

00012 Új napirendi pont 
 
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a cigány lakosság életkörülményeiről, valamint  a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat munkájáról. 
 
 
Rostás László CKÖ elnöke: 
 
Megköszöni, hogy a képviselő-testület napirendre tűzte a cigányság helyzetéről szóló 
beszámolót. 
Most látszik az eredménye a szakmai szeretettel való együttműködésnek,  a népjóléti 
osztállyal,  humánpolitikai főosztállyal, a  családsegítő  szolgálattal  és más intézményekkel.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy továbbra is segítsék munkájukat. Sok még a tennivaló, 
de megmutatták már annak lehetőségét, hogy tudnak tenni ők is saját fajtájuk felzárkóztatása 
érdekében.  
Viselkedés kulturájukkal még sok baj van, de ígéri ennek javítását is. 
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Kérdések 

 
Dr. Horváth László képviselő: 
 
Arányaiban kifejezhető, hogy mekkora hányada a cigányságnak, akik nem akarnak élni a 
segítő szándék nyújtotta lehetőségekkel? 
 
Rostás László CKO elnöke: 
 
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy a  korábbi évekhez viszonyítja  a cigányság 
15-20% a visszahúzó erő.  Korábban 40% volt . 
 

Hozzászólások 
 
Csáki László képviselő: 
 
Három éve kéri, hogy a cigány cselekvési program készüljön el. Ez a tanulmány a valóságot 
tükrözi. Javasolja a  CKO vezetésének, hogy hozzanak létre egy pályázati csoportot, hogy a 
lehetőségeket ki tudják használni. 
Fontos lenne a cigány múzeum megvalósítása is, de a  cigányság jelene és jövője  sokkal 
fontosabb. Nagyobb összefogás kellene ennek érdekében. 
Lakhatásnál a fokozatosság elvét tartja fontosnak. A komfort nélküli szükséglakásban lakó 
családokat nem szabad  azonnal összkomfortos padlószőnyeges lakásba  elhelyezni. Nem 
tudják az elvárható  életvitelt biztosítani. 
 
Sikereket kíván a program végrehajtására, amihez  támogatását ígéri. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Jól kidolgozott a beszámoló. Több helyen említett a munkanélküliség. Hatékonyabban kellene 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak abban közreműködni, hogy  munkalehetőség esetén 
jelentkezzenek a cigányok és ne vidékről járjanak ide dolgozni. 
 
Az utcabizalmiak működnek, találkoznak velük de munkájuk nem elég hatékony. Legyenek 
körültekintőbbek és  figyeljenek jobban. Pl. aki a Dong éri csatornát szennyezi, kapjon 
felszólítást.  
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A beszámoló jó kezdet, sajnos a gyakorlat ettől nagy mértékben eltér. Nem azt tapasztalják a 
cigányság életkörülményei terén, ami a beszámolóban szerepel. Sokan nagyon   rossz 
szociális körülmények között élnek. Sokkal jobban oda kellene figyelni erre. Már két cikluson 
keresztül működik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Felsőbb szervek segítségét kellene 
kérniük. Munkahelyeket kellene teremteni, a lakáskörülményeire  jobban oda kellene 
figyelniük és a szociális körülményeiket  javítani kellene.  
Szociális munkás van már közöttük, de több kellene és a gyakorlatban a már meglévők 
segítsége kellene, ami a szellemi és erkölcsi  szintjüket felemelné. 
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Gép Károlyné képviselő: 
 
A cigányok genetikailag sajnálatos módon gyengébbek mégis ide születik  több gyermek.   
Az életformájuk más, a tolerancia szükséges, mert velük együtt kell élni és oda kell rájuk 
jobban figyelni.   
Életesélyt kell adni azoknak, akik eddig nélkülöztek.  
Az oktatási lehetőségekkel, a felvázolt jövőképpel  az adósságkezelési program bevezetésével 
és a szociális munkával nagyon sokat el lehet még érni. 
Ehhez kíván eredményes, jó munkát. 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
Megköszöni a beszámolót, mert átfogó képet nyújt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
működéséről és a cigányságság  helyzetéről, amivel régen nem találkoztak a város 
vonatkozásában.  
Másrészt szeretné kiegészíteni Aradszky Lászlóné képviselőasszony hozzászólását, amelynek 
igazságán nem akar vitatkozni, de véleménye az, hogy a szociális segélyek mellett egyre 
nagyobb gondot kellene fordítani arra, hogy a cigányság megkapja az esélyt a 
kiemelkedéshez.  Ezt az oktatásban lehet megadni. 
Amellett, hogy a cigányság egy bizonyos rétegét segítik abban, hogy emberhez méltó életet 
élhessen, - hiszen nem tud önmagán segíteni -,  a gyermekeknek meg kell adni azt a 
lehetőséget, hogy az oktatáson keresztül kiemelkedjenek. 
Ez hosszú folyamat lesz, de ami itt elkezdődött, az reményre ad okot, hiszen az elmúlt 
évtizedben mégis csak történt valami. 
Felhívja a figyelmet azokra a számadatokra, ami azt bizonyítja, hogy van előrelépés. 1990-
ben még nem volt érettségizett gyermek a cigányok között, ma 60 fő tanul középiskolában és 
főiskolai képzésben is részt vesznek néhányan. Ezt lesz a jövő lehetősége, a cigányság 
lehetősége a kiemelkedéshez. 
 
Dr. Horváth László képviselő: 
 
Az igazság közép úton van. Történelmi hagyománya van ennek az etnikumnak, aminek 
fejlődési szakaszait nem lehet átugorni. Az a segítség amiről beszéltek, de sok türelem kell a 
fokozatos átalakuláshoz. 
 
Rostás László CKÖ elnöke: 
 
Örül a kritikának és a segítő szavaknak is. Nem lehet hamar a hátrányukat behozni. 
A pályázatokat csak akkor tudják megpályázni, ha önkormányzati önerőt kapnak.  
Munkahelyeket nem tudnak maguk teremteni.  A helyi kisebbség ebben a megyében ettől az 
önkormányzattól kapja a legtöbb segítséget. A képviselők látják legjobban, hogy a cigányság 
támogatásra szorul.     
Szeretnének gyorsabb változást az előrehaladásban, de tudomásul kell venni, hogy a 
cigányságnak nincs anyanemzete, csak őshazája. Ebben különböznek a hazai 13 kisebbségtől. 
Köszöni a támogatást és a segítő véleményeket. 
 
Az oktatás fontosságát maga is elismeri, de gondot okoz sokszor, hogy hiába tanul a cigány 
fiatal, nincs munkahelye. 
Gond a lányok korai érettsége is . 
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Hétköznapokon gondjaira is kéri a jó tanácsokat. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a  beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 13  
 

 Szavazás: Nyílt  >215< Egyszerű 
 Ideje:2006.04.24 14:47:57 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20   80.00%   76.92% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 5   20.00%   19.23% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 
102/2006.Kth 
Beszámoló a cigány lakosság életkörülményeiről, 
valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
munkájáról 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a cigány lakosság 
életkörülményeiről, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke  

  
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00013 Új napirendi pont 

 
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya. Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítvány Alapító Okiratának 
felülvizsgálata. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
No: 14  
 

 Szavazás: Nyílt  >216< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:49:06 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00%   92.31% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00%   92.31% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       7.69% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
103/2006.Kth 
Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért  
Közalapítvány Alapító Okiratának  
felülvizsgálata 
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H a t á r o z a t 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért 
Közalapítványnak az alábbi változtatásokat is tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratát: 

 
1.) Törölve a Közalapítvány kiemelkedően közhasznú minősítését tartalmazó pont. 
 
2.) Kiegészítve: /Alapító okirat 3.) pont/ a Közalapítvány közhasznú tevékenysége kiterjed:  

a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
b) kulturális tevékenység, 
c) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
d) euroatlanti integráció elősegítése területekre.  

 
3.) Kiegészítve: /Alapító okirat 9/c pontja/ a Felügyelő Bizottság üléseinek 
gyakoriságát szabályozó pont: …A Felügyelő Bizottság üléseit évente legalább 2 
alkalommal tartja vagy szükség szerint gyakrabban ülésezik. 

 
A módosított és a Képviselő-testület által elfogadott egységes szerkezetű Alapító okirat 
megküldésre kerül a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

 
 Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
  

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
 

 
00014 Új napirendi pont 

 
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
Először egy szövegben vétett hiba kijavítását kezdeményezi, mely szerint  a rendelet 1.§ (2) 
bek. 9.) pontjának első sorában szereplő 0.1- arányszám változtatását kéri   1-re. 
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Bevezetőjében  elmondja, hogy a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól 
szóló rendelet módosítását  a megváltozott 1993 évi III. tv. rendelkezéseivel való 
összehangolás, a rendeleti szabályozás  pontosítása illetve  méltányos  alapon járó ápolási díj 
rendelkezéseinek felülvizsgálata tette indokolttá. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 15  
 

 Szavazás: Nyílt  >217< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:51:17 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               25 100.00%   96.15% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város  19/2006.(IV.26) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 

 
19/2006. /IV.26./  

r e n d e l e t e 
 

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról 
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1. § 
 
(1) A rendelet 4.§ (3) bekezdésében meghatározott felsorolás az alábbiakkal egészül ki: 
 
 (3) (…) a fogadó szervezet által az önkéntesnek, külön törvény alapján biztosított 
juttatás. 
 
(2) A rendelet 4.§-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 
 

(9) Fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet 
kifejező arányszáma, ahol  

a) az első nagykorú családtag arányszáma:   1 
azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő 
arányszáma 0,2-vel növekszik, 

   b) házastárs vagy élettárs arányszáma:    0,9 
   c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként: 0,8 
   d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként: 0,7 
   e) fogyatékos gyermek arányszáma:    1,0 

azzal, hogy az a) –b) alpontok szerinti arányszáma további 0,2-
vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban 
részesült. 

 
2.§ 

 
A rendelet 9.§-a az alábbi (8)  bekezdéssel egészül ki: 
 
 (8) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a  

a) a kijelölt időpontban a Családsegítő Szolgálatnál nem jelenik 
meg és távollétének okát hitelt érdemlő módon nem igazolja 

b) a Családsegítő Szolgálattal nem működik együtt, 
c)  a beilleszkedést segítő program megvalósítását akadályozza, 
d) kiközvetítés esetén a közcélú foglalkoztatásban illetve a 

közhasznú munkavégzésben önhibájából nem vesz részt, a 
számára felajánlott és megfelelő munkát nem fogadja el.  

  
3. § 

 
(1) A rendelet 11.§ (2) – (4) bekezdései, valamint e § (10) bekezdése a hatályukat vesztik.   

 
4. § 

 
(1) A rendelet 15/A.§ (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 c)  akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelme 

ca) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át, 

cb) családban élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és  (…) 

 
(2) A rendelet 15/A.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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(8) Az adósságkezelési szolgáltatásnál bármilyen minőségű, lakhatás céljára 

szolgáló helyiség figyelembe vehető. A szolgáltatásba bevonható lakásnagyság 
megegyezik az Sztv. 38.§ (4) bekezdésében meghatározott szabályokkal. 

 
(3) A rendelet 15./A.§ (10) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(10)  (…) Az adósságkezelési tanácsadáson köteles részt venni az adóssal közös 
háztartásban élő házastárs vagy élettárs, illetve a rendszeres jövedelemmel 
nem rendelkező nagykorú gyermek, kivéve, ha az adósságkezelési tanácsadóval 
kötött megállapodás alapján elegendő csak az adós jelenléte. (...) 

 
5.§ 

 
A rendelet 15/C.§ (2) bekezdés első fordulatában szereplő „lakásfenntartási szolgáltatás” 
kifejezés helyébe „lakásfenntartási támogatás” kifejezés lép.   
 

6. § 
 
(1) A rendelet 15/D.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(3) A Népjóléti Osztály a benyújtott kérelemről értesíti a Családsegítő Szolgálat 
adósságkezelési tanácsadóját, aki felméri az adós és házastársa (élettársa), 
valamint a családban élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú 
gyermek(ek)  fizetőképességét és javaslatot tesz az önkormányzat felé az 
adósság rendezésének módjáról.  

 
(2) A rendelet 15/D. § (5) bekezdés utolsó fordulatában szabályozott „Jegyző” kifejezés 
helyébe a „Polgármester” kifejezés lép. 
 
 

7.§ 
 
(1) A rendelet  - a  (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel -  a kihirdetést követő 
napon lép hatályba 
 
(2) A rendelet 1.§ (2) bekezdése 2006. április 1. napján lép hatályba. 
 
(3) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak 2006. április 30. napjával hatályukat vesztik.” 

 
 

 
00015 Új napirendi pont 

 
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos lakások 
felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása. 
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Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Faggyas Szabolcs  természet és környezetvédelmi referens: 
 
 A rendelet módosítására azért került sor, mert  a Regionális Fejlesztésért és 
Felzárkóztatásért Felelős Tárca Nélküli Miniszter  ebben az évben is kiírta az iparosított 
technológiával készült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére vonatkozó pályázatot. 
A támogatási célok módosultak az elmúlt évhez képest. Várhatóan ez minden évben így lesz, 
ezért célszerűnek tartják, hogy a mindenkori  pályázati célokra hivatkoznak  a célok 
megjelölésénél. 
A módosításra ezért került sor. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 16  
 

 Szavazás: Nyílt  >218< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:53:24 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00%   92.31% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00%   92.31% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       7.69% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhala Város 20/2006(IV.26) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
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„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
20/2006./IV.26/ 

 
rendelete 

 
 

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának 
támogatásáról szóló  36/2001(XI.21.)Kth. sz. rendelet módosításáról 

 
 

1.§ 
 

1. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő lép:  
 
Támogatható célok  

 
2. § 
 

(1) Pályázatot benyújtani a mindenkori pályázati kiírásban részletezett 
támogatási célokra lehet.  
 
2. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.” 

 
00016 Új napirendi pont 

 
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Parkolók bérleti szerződésének-, továbbá a parkolás szabályairól és a 
parkolási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth József  városfejlesztési osztályvezető: 
 
Az előterjesztés elkészítésének oka, hogy  a parkoló üzemeltetését folytató gazdasági társaság 
kérte a bérleti szerződés módosítását. A 154 db. városi fizető parkolóhelyből a súlyos 
fogyatékos állapotú mozgáskorlátozottak számára ingyenesen igénybe vehető parkolók 
kijelölése vált indokolttá. 
 
Másik ok, hogy a Halasi Reklámközösség kezdeményezte, hogy - képviselve a város 
központjában tevékenykedő  mintegy 50 kiskereskedő üzleti érdekét – minden  hónap második 
szombati napján díjmentes parkolást biztosítsanak. 
 
Az előterjesztések erről szólnak. 
 
 

Kérdések 
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Hozzászólások 

Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a bérleti szerződés-,  valamint a parkolás szabályairól 
és a parkolási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítás  elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 17  
 

 Szavazás: Nyílt  >219< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:56:26 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00%   92.31% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00%   92.31% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       7.69% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
104/2006.Kth 
Parkolók bérleti szerződésének, továbbá a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 
megállapítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza TÖV kft. 
ügyvezetőjét a parkolók bérleti szerződésének alábbiak szerinti módosítására:  
 
(2) bérelt parkoló helyek:  
Halasi Áruház előtt   42 db   4671 hrsz 
Kiskun Áruház előtt   10 db   4671 hrsz 
Jósika u.     22 db   4672  hrsz 
Református templom mellett  35 db   2246 hrsz 
Hősök tere    34 db           4 hrsz 
Városháza u.     11 db           2 hrsz 
Össz:      154 db 
 
Ebből bérleti díj nem terheli a  
Halasi Áruház előtt   2 db   4671 hrsz 
Hősök tere      2 db          4 hrsz     



65 

mozgássérültek számára kijelölt  parkolóhelyeket.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

 Tóth József városfejlesztési osztályvezető 
 Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető 
  

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

Dr. Várnai László  polgármester: 
 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 21/2006.(IV.26) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

21/2006.(IV.26.) 
rendelete 

 
a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) Ktr.sz. 

rendelet módosításáról 
 
 

1.§ 
 
 

A rendelet 5.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje szünetel: a Város napja és a Halasi Szüreti 
Fesztivál ideje alatt, valamint minden hónap második szombatja. 
 

 
2.§ 

 
A rendelet 1.sz. mellékelte az alábbiak szerint módosul: 
 
 
„A fizető parkolóhelyek felsorolása és díjövezeti besorolása. 
 
Halasi Áruház előtt        40 db. 4671 hrsz 

Kiskun Áruház előtt      10 db. 4671 hrsz 
Jósika u.      22 db. 4672 hrsz 
Református templom mellet 35 db. 2246 hrsz 
Hősök tere    32 db.      4  hrsz 
Városháza u.                          11 db.      2 hrsz 
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Bérleti díj fizetési kötelezettség alá nem eső mozgássérült parkoló. 
Halasi Áruház előtt   2 db   4671 hrsz 
Hősök tere   2 db      4 hrsz” 

 
3.§ 

 
A rendelet   kihirdetése napján  lép hatályba.” 
 

 

 

  
00017 Új napirendi pont 

 
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 
 
Napirend tárgya: Közterület-használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása. 
 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 18  
 

 Szavazás: Nyílt  >220< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 14:58:28 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00%   92.31% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00%   92.31% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       7.69% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 22/2006.(IV.26) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 
 
 
 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2006. (IV.26.) 
rendelete 

 
a közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004.(VI.02.) sz.  rendelet módosításáról 

 

 

1. § 
 

A rendelet 10/A. § (2) bekezdése törlésre kerül.  
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2006. április 26-án lép hatályba. „ 
 
 

00018 Új napirendi pont 
 
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Helyi  környezet védelméről, a közterület és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Faggyas Szabolcs  természet és környezetvédelmi referens: 
 
A helyi  környezet védelméről, a közterület és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
szóló  59/2005 (XI.30) rendelet  16.§ (2) bek. r. pontját  magasabb szintű jogszabály  ( 
89/1988.(XII.20) MT r. ) részletesen szabályozza, ezért annak hatályon kívül helyezését 
javasolják. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Horváth László képviselő: 
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A település tisztaságának kapcsán  megköszöni Csáki úrnak a szeméttelep  rendbetételét. 
Újratermelődik mindig a régi szeméttelep mellett a szemétlerakó hely. A hely állandó 
ellenőrzésére lenne szükség. 
 
Az 53 út felé néhány háznak nyitott az udvara  van a város felé és ott nagy a rendetlenség . 
Magánterületről lévén szó,  az eljárást nem ismeri, de szükség lenne ezzel is foglalkozniuk.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elhangzottakra reagálva elmondja,  hogy akik szemetelnek, halasiak és akiknek udvara 
rendezetlen azok is halasiak.  A közösség érdekei ellen szolgál mindkettő. 
A szeméttelep rendezését  időközönként felvállalja a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási 
Társulás, amiből nem lehet rendszert kialakítani.  
A magánterület rendezésére csak a szomszédok ráhatásával lehet segíteni. 
Kezdenek büszkék lenni a városképre, amiért igen sokat tesznek, így reméli, hogy az itt lakók 
döntő többsége partner ennek fenntartásában. Van egy szűk réteg, aki ezt nem veszi 
figyelembe, de reméli  ők is észre veszik a környezetük tisztaságát és maguk is hasonló rendet 
tesznek. 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
 
No: 19  
 

 Szavazás: Nyílt  >221< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 15:03:38 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               25 100.00%   96.15% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város  23/2006 (IV.26) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 
 



69 

 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

23/2006(IV.26.) 
 

rendelete 
 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 

59/2005.(XI.30.) sz. rendelet módosításáról. 
 
 
 

3. § 
 
 

A rendelet 16. § (2) bek. o) és r) pontja   hatályát veszti és a p)pont az alábbiak szerint 
módosul: 
 
p) a közhasználatú gondozott zöldterületre  járművel ráhajt, vagy azon parkol,  
 

4. § 
 

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. „ 
 

 
00019 Új napirendi pont 

 
 
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya. Ipari Park Hasznosítási Koncepciójának módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A korábbi testületi ülésen jelezték, hogy ezt  az előterjesztést be kell terjeszteni a képviselő-
testület elé. Megkapták a Pénzügy Minisztérium egyértelmű állásfoglalását, az Ipari Parkba 
betelepülők részére adható kedvezményekre. 
 

Kérdések 
Halász Balázs  képviselő: 
 
A Hasznosítási Koncepció 6. oldalán lévő IV.6 pont (3) bekezdésében szerepel, hogy  
szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások nem részesülhetnek támogatásban. Miért? 
 
 
Tóth József  városfejlesztési osztályvezető: 
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Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy  ezt  EU támogatási szabály  alapján 
fogalmazták meg. A telephely kialakításhoz lehet részükre támogatást nyújtani 50%-ig. Ezt 
egyedi engedélyezési eljárás keretében lehet csak lebonyolítani. 
 
 

Hozzászólások 
 
Csáki László képviselő: 
 
Környezetvédelmi célú támogatás jogcímén   EU  szabályozás szerint a fuvarozás  újra a 
támogatottak körébe kerül. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Hasznosítási Koncepció elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 20  
 

 Szavazás: Nyílt  >222< Egyszerű 
 Ideje:2006.04.24 15:08:15 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               25 100.00%   96.15% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
  
105/2006.Kth 
Ipari Park Hasznosítási Koncepciójának 
kiegészítése. 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Ipari Park 
hasznosításának kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt koncepcióját 
elfogadja. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr Fődi István TÖV Kft. ügyvezetője 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
 
 
 
 
 

 
00020 Új napirendi pont 

 
 
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Ipari Park területszerzésére vonatkozó 165/2006. határozat módosítása. 
 
Írásos előterjesztés  mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Három hasonló témakörű előterjesztést tárgyalnak. Az Ipari Parkban mekkora szabad terület 
marad, ha a testület az ingatlanok átadásáról dönt? 
 
Tóth József  városfejlesztési osztályvezető: 
 
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy két hektár körüli terület marad még meg. 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Korábban abban bíztak, hogy munkahely teremtést biztosító vállalkozások települnek  be az 
Ipari Parkba. Most látható, hogy elég nagy területhez jut néhány vállalkozó, akik közül van 
aki  tehergépkocsik parkolásához alakítanak ki telephelyet.  
Már nagyon kis terület  marad szabadon és csak közel 50 munkahely teremtődik. 
Sajnálja, hogy a betelepítésre jelentkezők elálltak szándékuktól, mert céljukat nem tudták 
megvalósítani. 
 
Kószó János tanácsnok: 
 



72 

Várhatnának még pár évig az üres területtel, és közben a kialakított közművek  tönkre 
mennének. Ez sem lenne hasznosabb cél a mostaninál. 
Van még 20 hektárnyi terület aminek a közművesítése hiányzik. Amennyiben egy nagy 
befektető jelentkezne és a közművesítést megvalósítaná, nem lenne akadálya a 
betelepülésének. 
 
Egy többlet munkavállalóra 500 m2 területet biztosítanak, így 1 millióval támogatják a 
munkahely teremtést. 
 
Romvári Frigyes képviselő: 
 
Az előterjesztés támogatást érdemel. Olyan vállalkozóról van szó, aki kulturált gépjármű 
parkot alakít ki. Ehhez gépjárművezetők szükségesek. Téves a Halász Balázs képviselő által 
feltárt elképzelés. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 21  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >223< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 15:13:25 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               25 100.00%   96.15% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
106/2006.Kth 
Ipari Parkban területszerzésre vonatkozó 
165/2005. Kth. sz. határozat módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
  
 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban 
 megosztással kialakítandó, a 165/2005. Kth. számú határozatban megjelölt 2100 m2 
 területhez kapcsolódó további 900 m2 területű ingatlan Tubánszki István vállalkozó 
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 (Kiskunhalas, Felső öregszőlők 41745.) részére történő kedvezményes tulajdonba 
 adásához, a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójában foglaltak szerint. 
 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 telekalakítással, a terület tulajdonba-, és birtokbaadásával kapcsolatos költségek 
 Tubánszki István vállalkozót terhelik. 

A Képviselő-testület megbízza a TÖV Kft-t a támogatással kapcsolatos eljárással, 
egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
Tubánszki István Kiskunhalas Felsőöregszőlők 41745 

 
  

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 
00021 Új napirendi pont 

 
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Ipari Park területéből  3550 m2 nagyságú terület megszerzésére irányuló 
kérelem. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 22  
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 Szavazás: Nyílt  >224< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 15:15:22 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               25 100.00%   96.15% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
107/2006.Kth 
Ipari Park területéből 3550 m2 nagyságú 
terület megszerzésére vonatkozó kérelem. 
 

H a t á r o z a t 
  

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban 
 megosztással kialakítandó megközelítően 3550 m2 területű ingatlanból 2550 m2   rész 
ingyenes,  valamint 1000 m2  rész kedvezményes 1000,- Ft/m2   áron történő 
tulajdonba adásához a   Trans Mega Kft. (6136 Harkakötöny, Ady E. u.11.)  
részére a Kiskunhalasi Ipari Park  hasznosítási koncepciójában foglalt feltételek 
szerint. 
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 telekalakítással, a terület tulajdonba-, és birtokbaadásával kapcsolatos költségek a 
Trans  Mega Kft-t terhelik. 
A Képviselő-testület megbízza a TÖV Kft-t a támogatással kapcsolatos eljárással, 
egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Dr. Fődi István TÖV Kft. ügyvezetője 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
TRANS MEGA Kft. Koba Erika ügyvezető 6136 Harkakötöny Ady E. u. 11. 

 
  

Határidő:  azonnal 
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Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 
00022 Új napirendi pont 

 
 
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Ipari Park területéből  4380 m2 nagyságú terület megszerzésére irányuló 
kérelem. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 23  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >225< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 15:16:36 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               25 100.00%   96.15% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
108/2006.Kth 
Ipari Park területéből 4380 m2 nagyságú terület  
megszerzésére vonatkozó kérelem. 
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H a t á r o z a t 
 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban 
megosztással  kialakítandó megközelítően 4380 m2 területű ingatlanból 3380 m2 rész 
ingyenes, valamint  1000 m2 rész kedvezményes 1000,- Ft/m2 áron történő 
tulajdonba adásához a Pannonia Coop  Kft. (6400 Kiskunhalas Középső Ipartelep 
8.) részére, a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási  koncepciójában foglalt feltételek 
szerint. 

 A telekalakítással, a terület tulajdonba-, és birtokbaadásával kapcsolatos költségek a 
 Pannonia Coop Kft-t terhelik. 
 A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
 aláírására.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Dr. Fődi István TÖV Kft. ügyvezetője 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
Pannónia Coop Kft. Cseszkó Csaba ügyvezető Khalas, Középső Ipartelep 8.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 
00023 Új napirendi pont 

 
23./NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Idegenforgalmi célú beruházások támogatására  kiírandó pályázat. 
 
Írásos  előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja. 
 
No: 24  
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 Szavazás: Nyílt  >226< Egyszerű 
 Ideje:2006.04.24 15:18:36 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               25 100.00%   96.15% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
109/2006.Kth 
Idegenforgalmi célú beruházások  
támogatására kiírandó pályázat 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az idegenforgalmi célú beruházások támogatására 
 az alábbi pályázatot írja ki:  
 
 

P  Á L Y Á Z A T 
idegenforgalmi célú beruházások támogatására 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki idegenforgalmi célt szolgáló 
beruházások, szolgáltatások fejlesztésének támogatására.  
 
A pályázat forrása az előző évben befolyt idegenforgalmi adó. 
 
A pályázat  célja: Kiskunhalas város idegenforgalmi vonzerejének növelése. 

Ezek különösen: 
- meglévő infrastruktúra bővítése, felújítása, 
- minőségi szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások bevezetése, 
- idegenforgalmi célú információs-  marketing rendszerek bevezetése, működtetése, 
- piacszerzést szolgáló konferenciák, kiállítások megrendezése, illetve azokon részvétel. 
 

Pályázati feltételek: A pályázat meghívásos. Pályázatot nyújthat be az a természetes-, jogi-, és 
jogi személyiséggel nem rendelkező személy illetve szervezet, aki/amely          Kiskunhalas 
Város Képviselő-testülete 36/2003. (XII.3.) Ktr. sz. rendelettel módosított 29/2002. 
(XII.18.) Ktr. sz. rendelet 7.§. szerint idegenforgalmi adó befizetésére kötelezett. 

 
4.)  A támogatás formája:  Vissza nem térítendő juttatás 
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5.) A támogatás mértéke: Legfeljebb a pályázó által előző évben befizetett idegenforgal-  
                                             mi adó mértékéig  pályázható támogatás. 
 
6.)  A pályázat tartalma: - a pályázó adatai 

- az elérendő cél ismertetése (eredmény  mutatók) 
- a támogatás felhasználására vonatkozó adatok 
- ha az előző évben támogatásban részesült, a kapott   
   támogatás felhasználása vonatkozó adatok 

    - a pályázott összeg, kért kifizetési mód 
     

7.) A pályázat benyújtása: a pályázatot 3 példányban, Kiskunhalas Város Polgár-mesteréhez 
címezve, a kiírást (meghívást) követő 30 napon belül lehet  benyújtani postai úton. 

 

 8.) Elbírálás, kifizetés, ellenőrzés: A beérkezett pályázatokat  – a Városfejlesztési és 
Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése alapján – Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 
bírálja el, a pályázat beadására megszabott határidő leteltét követő első ülésén.  A 
pályázati céloknak és a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat nem utasítható el,  
kivéve, ha: 

- hatályos jogszabály vagy helyi rendelet előírásaiba ütközik a pályázati 
támogatással megvalósítandó fejlesztés, 

- az előző évben kapott támogatást nem a támogatási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően használta fel a pályázó, vagy a támogatással nem számolt el. 

 
A támogatás feltétele, hogy a nyertes pályázó az önkormányzattal támogatási szerződést 
kössön.  A támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatottnak a támogatóval 
szemben ne legyen adóhátraléka, kivéve, ha annak megfizetésére haladékot kapott. A 
szerződés szerinti teljesítést a Polgármesteri Hivatal  ellenőrzi. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

 
 Pintér Géza kistérségi referens 
  

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 
00024 Új napirendi pont 

 
24./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Bóbita óvoda lapos tető  felújítására vis maior  támogatás igénylése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Tóth József  városfejlesztési osztályvezető: 
 
A Bóbita óvoda lapos tetejének 40 m2 nagyságú felületének felújítását tartalmazza az 
előterjesztés. 2002-ben a tetőtér beépítését tervezték, amire nem került sor. Akkor átmeneti 
tető javítást végeztek, ami máig tartott. Most egy teljeskörű felújítás szükséges, amire 
támogatást igényelnek. 
 

Kérdések 
 
Dr. Horváth László képviselő: 
 
Egy tetőfelújítás  jótállási ideje  nem négy év. Vitatták-e a kivitelező felelősségét és a 
szavatossági igényt miért nem terjeszthették elő? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Előző ciklusban készült a tetőszerkezet javítása. Akkor  ráépítést terveztek és csak átmeneti 
felújítást  végeztek. A munka idejét  egy- másfél évben határozták meg, amit jegyzőkönyv 
dokumentál. A pályázat ráépítésre nem vonatkozott, emiatt most el kell végezni a felújítást. 
A Fazekas Gábor utcai Általános Iskolában a hasonló munkára 12 évre vállalt jótállást a 
szerződésben. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 25  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >227< Egyszerű 
 Ideje:2006.04.24 15:23:10 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               26 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               26 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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110/2006.Kth 
Bóbita Óvoda lapos tető felújítására 
vis maior támogatás igénylése  
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda és Bölcsődében (Kiskunhalas, 
Kuruc  vitézek tere 17.) vis maior káresemény következtében kialakult életveszélyes 
műszaki állapotot  saját erejéből nem tudja feloldani. A felújítási munkák összege 
5.000 eFt, melyhez  sajáterőként 1.000 eFt-ot biztosít a 2006. évi költségvetési 
rendelet tartaléka terhére, 500 eFt- ot az intézményi keretből. A támogatási igény 
összege 3.500  eFt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési  Tanácshoz vis maior támogatás elnyeréséhez pályázat 
benyújtására, valamint a pályázat  beadásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Bóbita Óvoda Bölcsőde intézménye 
 vagyonbiztosítással rendelkezik a Generali-Providencia Biztosító Rt-nél.  
  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 

 
 Határidő:  azonnal 

Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00025 Új napirendi pont 
 

25./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Sóstói parkerdőre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Sóstói Parkerdő az állam tulajdonában van és az önkormányzat használja. A Kincstári 
vagyonigazgatóság a területet értékesítésre jelölte ki. Erre elővásárlási joga van az 
önkormányzatnak. Az elővásárlási jog gyakorlásáról kell most döntenie a 
képviselőtestületnek. 
 
A strand környékének  önkormányzati  tulajdonba tartása a cél , annak ellenére, hogy erre a 
költségvetésben jelenleg nincs tervezett előirányzata. 
A fedezet előteremtésére törekszenek és próbálnak tárgyalás során kedvező fizetési feltételeket 
szerezni. 
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Felhatalmazást kér tárgyalás során  kedvező  fizetési konstrukció kialakítására és javasolja az 
elővásárlási jog érvényesítését. 
 

Kérdések 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Csereingatlan felajánlással élhetnek? 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Nem alkalmazható.  A Kincstári  vagyonigazgatóság a terület eladásáról döntött. Amennyiben 
élnek az elővásárlási jogukkal, akkor zártkörű értékesítést alkalmaznak. 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Ezt a területet eddig is őrizték jó gazda gondosságával. Ez egy lehetőség, amit meg kell 
ragadni.  
 
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester: 
 
Az előterjesztéssel egyetért és támogatja azt. 
 
Csáki László  képviselő: 
 
A Sóstói Parkerdő rendezésére  nagy értékű beruházásokat valósítottak meg. Ezt a területet 
meg kell menteni. Támogatja az elővásárlási jog gyakorlását. 
 
Saár László képviselő: 
 
Bejelenti, hogy a Szabadelvű Kör frakció a megvételt támogatja. 
 
Kószó János tanácsnok: 
 
A Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság levelében szerepel, hogy az értékesítési szabályzatuk 
lehetővé teszi, hogy zárt körben a fenti áron értékesítse  az ingatlant az önkormányzat részére.  
Nem lenne árverés, hanem a megjelölt árért eladja a területe az önkormányzatnak. A 420 E 
Ft/ha ár  reálisnak mondható. 
Megvételét támogatja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 26  Szavazás: Nyílt  >229<         Minősített 



82 

 Ideje:2006.04.24 15:35:41 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00%   92.31% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00%   92.31% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       7.69% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
111/2006.Kth 
A Sóstói parkerdőre vonatkozó elővásárlási jog  
gyakorlása. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a kiskunhalasi 6389 helyrajzi szám alatt felvett 7 ha 
8032 m2 területű,  3.700.000 Ft értékű, valamint a 6393 helyrajzi szám alatt felvett 19 ha 
6254 m2 területű, 7.800.000 Ft értékű ingatlanok esetében élni kíván elővásárlási jogával. 
Megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az önkormányzat számára lehető 
legkedvezőbb fizetési feltételek elérése érdekében és felhatalmazza az adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
Dr. Fődi István TÖV Kft. ügyvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

00026 Új napirendi pont 
 
26./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Szakképzés fejlesztési pályázaton való részvétel. 
 
Írásos előterjesztés  mellékelve. 
 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető: 
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Az elmúlt hét elején tartott a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat egy fenntartói tájékoztatót a 
Garbai Sándor Szakképző Intézetben. Ennek lényegi kivonatát terjesztette elő. Az Oktatási 
Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága kiírt egy pályázatot, aminek az a célja, hogy olyan 
fejlesztési és együttműködési tervek készüljenek, amelyek a jelenlegi szakképzési kapacitást 
jobban megfeleltetik a piaci igényeknek, másrészt a meglévő kapacitás optimálisabb 
kihasználását teszik lehetővé azzal, hogy a konzorciumban résztvevő intézmények 
együttműködési megállapodást hoznak létre. Ennek érdekében a fenntartók hoznak létre egy 
konzorciumot.  
Az előterjesztés célja, hogy részt vegyenek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által 
kezdeményezett konzorciumban, amely sikeres pályázat esetén lehetőé teszi, hogy elkészüljön 
a Déli Régió együttműködése. Ebben meghatározzák, hogy milyen szakképzés folyjon ebben a 
régióban. 
Fenntartók között együttműködési modellt kell létrehozni. Az iskolák között a beiskolázások 
miatt versenyhelyzet alakult ki. Bizonyos értelemben azt kell elérni, hogy ennek ellenére 
találják meg az optimális együttműködési modellt, ami egyrészt a gyermekek részére lehetővé 
teszi,  hogy észszerű határokon belül (30 km határon belül)  elérje a képzési formáit, másrészt  
optimális létszámmal működjenek az intézmények. 
A pályázat ezt célozza. 
Azért került osztós anyagként a képviselő-testület elé, mert május 8-án be kell nyújtani a 
pályázatot. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 27  
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 Szavazás: Nyílt  >228< Minősített 
 Ideje:2006.04.24 15:27:20 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               25 100.00%   96.15% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               25 100.00%   96.15% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       3.85% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
112/2006.Kth 
Szakképzési fejlesztési pályázaton való 
részvétel. 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete részt kíván venni az Oktatási Minisztérium 
Alapkezelő Igazgatósága által kiírt szakképzési fejlesztési pályázaton a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat által szervezett konzorciumban partnerként. 

  
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete biztosítja a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,    

Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium részvételét a szakképzési 
fejlesztési stratégiai terv kidolgozásában. 

 
      3.  Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal felhatalmazza Polgármestert a 
           pályázathoz csatolandó részvételi szándéknyilatkozat aláírására. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 

 
 Határidő:  azonnal 

Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00027 Új napirendi pont 
 
27./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 
 
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi P.Szabó Károly képviselőt, hogy a Kopolyai út javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
P. Szabó Károly képviselő: 
 
 A választ elfogadja és megelégedéssel közli, hogy nagyon szépen állítják helyre az utat. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi szintén P. Szabó Károly képviselőt, hogy a Kopolyai út vízelvezetésre kapott választ 
elfogadja-e? 
 
P. Szabó Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ismét kérdezi a képviselő urat, hogy a Zerge utcai középfeszültségű villanyoszlop 
áthelyezésére kapott választ elfogadja-e? 
 
P. Szabó Károly képviselő: 
 
DÉMÁSZ  Rt válaszát nem fogadja el, mert az ő tulajdonukban lévő tartószerkezet van az út 
közepén. Jogi nonszensz, hogy az önkormányzat költségére annak megrendelése alapján 
helyezi csak át az oszlopot.  
A Róna utcára vonatkozó választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Még egyszer megnézik a körülményeket és visszatérnek a válaszadásra ismételten. 
 
Megkérdezi Gép Károlyné képviselőt, hogy az Alsóöregszőlők ivóvíz ellátására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Gép Károlyné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Kérdezi ismét Gép Károlyné képviselőt, hogy a Bálvány utca csapadékvíz elvezetésének 
biztosítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Gép Károlyné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
Továbbá az Ó utca gréderezésének elvégzését is köszöni. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Vili Gábor képviselőt, hogy a DÉGÁZ RT aknafedél  javítására kapott választ 
elfogadja-e? 
Ismerteti, hogy a DÉGÁZ aknafedelekkel kapcsolatos kérésekre csak akkor fogadják el a 
választ ezentúl, ha a kért javítást elkészítik.  
 
Vili Gábor képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Vili Gábor képviselőt, hogy a Kalap utca egyirányúsítására és a forgalomlassító 
kihelyezésére a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság által felülvizsgált választ 
elfogadja-e? 
 
Vili Gábor  képviselő: 
 
A bizottsági választ  elfogadja átmenetileg . Amennyiben továbbra is a jelenlegihez hasonló 
állapotok lesznek, újból interpellál. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a belvíz károk enyhítésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
 Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy  az Esze Tamás lakótelep szeméttároló konténer 
elhelyezésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő. 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
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Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester, hogy a Karacs Teréz utca javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Rostás László képviselőt, hogy a DÉMÁSZ RT elérhetőségére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Rostás László képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai lászló polgármester: 
 
Határ u. javítására és a Harangos tér vízelvezetésére kapott választ a Városfejlesztési és 
Idegenforgalmi Bizottság felülvizsgálta. Kérdezi, Rostás Lászlót,  hogy a választ  elfogadja-e? 
 
Rostás László képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai lászló polgármester: 
 
Kérdezi Szikora József képviselőt, hogy a Gimnázium utca  forgalmi rendezésére a 
Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság által felülvizsgált választ elfogadja-e? 
 
Szikora József képviselő: 
 
A választ úgy fogadja el, ha a Bundzsák és Sárkány utcák  megépítésével a forgalom valóban 
csökken. Ellenkező esetben újra interpellál. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Venczel József képviselőt, hogy a HŐR laktanya mögötti út kátyúinak kijavítására 
kért választ elfogadja-e? 
 
Venczel József képviselő. 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Bejelenti, hogy egyéb elfoglaltsága miatt el kell mennie, és az ülés további vezetését átadja 
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármesternek. 
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¦ 1_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
 Alkony u 2.sz. alatt található  lakatlan ingatlanra hívja fel a figyelmet. A tulajdonos állítólag 
Szociális  Otthonban van. Az ingatlan kerítését a ház ajtaját ablakait régen elhordták. A kert 
gondozatlan. Ott élők félnek a gyomosodástól és kóbor állatok betelepülésétől, esetleg 
rágcsálók meghúzódásától, ami az ő területüket is veszélyeztetik. A telek rendezését kéri 
megoldani. 
 
Vadkerti u. 49. sz. alatt lakó idős beteg egyedül élő ember jelentette be, hogy a háza mögött 
egy mély árok található, amit a városnak kell kitakarítani.  Az árok 1,5 m mély. Ő nem tudja 
kitakarítani. Odahordanak levágott gallyakat . Az árok megszüntetését kéri. 
 
Illegális szemétlerakó van a Felsőöregszőlők 175 sz.  háztól visszafelé 50m-re. Sok szemét van 
itt. A szemét közepét  korábban már felgyújtották. Mindenféle hulladék található itt, még 
elhullott állati tetem is. Megszüntetését kéri. 
 
Külterületi útbaigazító táblák rendezését kérik. Itt élő emberek  attól félnek, hogy szükség 
esetén a mentő nem talál oda a megadott címre. Korábban is napirenden volt már ez a téma. 
2006. január 19-én a FIDESZ frakció munkaterv javaslatában ez is szerepelt. Ismét idézi.” 
Külterületi tanyás ingatlanok házszámozásának rendezése, külterületen útbaigazító táblák 
kihelyezése pl. Alsószállás puszta, Felsőszállás puszta, Inoka kistelek puszta elnevezéssel. Sok 
problémát okozott eddig is az útbaigazító táblák hiánya mentőknek, tűzoltóknak, orvosi 
ügyeleti kocsiknak és magánszemélyeknek  egyaránt. Ezért kellene lehetőség szerint a 
megoldást minél hamarabb megtalálni.” 
 
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Gép Károlyné képviselő: 
 
Alkotmány utcában esténkénti italozó  emberek zaklatják az  idős embereket. Járőrszolgálat 
biztosítását kéri ide. A zaklatás rendszeressé vált.  
 
Sebességkorlátozás betartatását kéri a gépkocsiktól, illetve betartásának ellenőrzését. 
Gyakran lecsapják a járókelőket, ha az esővíz megáll az úttest szélén. Kátyús az utca, ezért a 
víz több helyen is megáll. A házak falát is sok helyen lecsapják, ezért az út javítását és a 
sebességkorlátozás betartásának ellenőrzését kéri. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Maga is találkozott hasonló jelenséggel, ezért azt javasolja, hogy írják fel a rendszámot, bár 
akkor sem biztos, hogy célt érnek, mert a tulajdonos azt fogja mondani, hogy más volt a 
vezető, de legalább remény van az okozó megtalálására. 
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¦ 3_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Botond utcai csapadékvíz elvezető csatorna a Jókai utcai szemétlerakó  felé folyt, de ez 
megszűnt. Most pangó víz van itt, mert erre folyik a víz  továbbra is.  Rendezését kéri. Elég 
forgalmas ez az útszakasz, diákok járnak erre iskolába. A probléma rendezését kéri. 
 
Mentőállomással szemben  az útjelző tábla mellől rendszeresen elviszi a Városüzemeltetési 
Igazgatóság a szemet, ami rendszeresen újra termelődik. Üvegtörmeléktől kezdve minden 
háztartási szemetet idehordanak a lakók. Ez egy forgalmas útszakasz, ezért megoldást kér 
ennek megszüntetésére. 
 
 
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________ 
 
 
Jerémiás Béláné 
 
Béke u. 5.  előtt a páratlan oldalon a járda rossz  állapotú.   A  járda javítását kérik. 
 
Határ útról  a Dong éri hídon közlekedve látta, - ezelőtt 10 nappal - hogy a csatorna teli  van 
sok szeméttel, az út jobb oldalán is sok szemét volt. Van ott egy ligetes rész is, ahol nagyon 
sok autógumi található. A terület rendezését kéri. 
 
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Szikora József képviselő: 
 
Radnóti utcában a  vízelvezető árok tisztítását kéri. Azt is kéri felülvizsgálni, hogy az árkok 
átlóinak betemetéséhez a telektulajdonosok kaptak-e engedélyt? Ahol nem kaptak, ott állítsák 
vissza az eredeti állapotot, hogy a víz az árokban folyhasson a Bedekovics csatorna felé. 
 
Szász Károly  utcában a Keceli úti lakatanya épülettel szemben a   Mikó autójavító cég előtt 
az út szélén van egy beton lábon álló forgalomlassító műtárgy, ami feltehetően azért van ott, 
mert az út széle megsüllyedt és eső esetén itt sok víz gyűlik össze. 
A tábla balesetveszélyes, ezért az út rendbetételét kéri. 
 
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Nagy Péter képviselő: 
 
Korábbi interpellációja kapcsán  kötelezték a Bokányi Dezső utca 1-3 sz. alatti társasház  
közösségét, hogy a kaput nyitva kell tartaniuk. Ezt nem tartják be.  Újabb interpellációja 
során a jegyzőasszony felszólította a társasházat a kötelezettségük betartására. 
Azóta is zárva van a kapu és városüzemeltetési igazgatóság a közterület tisztítási és rendezési 
feladatait nem tudja ellátni. 
Annak érdekében, hogy ez a viszály megszűnjön  javasolja, hogy az Önkormányzat  ajánlja fel 
ezt a tulajdont  megvásárlásra . A város nem tudja hasznosítani azt a területét, a társasházi 
közösség kizárólagos használatában van.  
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Ellenkező esetben szigorú büntetést kér . 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést 
befejezettnek nyilvánítja. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

(: Dr. Várnai László:)       (: Dr. Ferenczi Mária:) 
     polgármester        jegyző 
 
 
   Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 
 
 
(:Jerémiás Béláné:)       (: Nagy Péter :) 
 
 
 
 
A képviselő-testület befejezésének időpontja: 16:00:15 
  


