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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Testületi névsor:

Képviselő Voks Frakció

1. Gyovai István 1 Jövőnk Halas Egyesület Frakció
2. Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ Frakció
3. 
4. Dr. Skribanek Zoltán 1 FIDESZ Frakció
5. Fülöp Róbert 1 FIDESZ Frakció
6. Halász Balázs 1 Független
7. Hunyadi Péter 1 FIDESZ Frakció
8. Jekő Attila 1 MSZP
9. Jerémiás Béláné 1 FIDESZ Frakció
10. 
11. Nagy Péter 1 Független
12. 
13. Pajor Kálmán 1 FIDESZ Frakció
14. Váradi Krisztián 1 MSZP
15. Vili Gábor 1 Jövőnk Halas Egyesület Frakció

(12 fő 80 % )

Távolmaradását bejelentette:

1. Dózsa Tamás Károly 1 Független
2. Máté Lajos 1 FIDESZ Frakció
3. Nagy Róbert 1 Független
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(3 fő 20 %)

Dr. Ferenczi Mária jegyző
Kristóf Andrea aljegyző
László Mária pénzügyi és városfejlesztési  

főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Simon István népjóléti osztályvezető
Barta József városfejlesztési osztályvezető
Tóth Péter főépítész
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető

Gyovai István polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12 fő,  
az ülés határozatképes, így megnyitja azt.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Aradszky Lászlóné és Vili Gábor képviselőket.

A  megküldött  anyag  alapján  az  1.  napirendi  pont  a  „Folyószámla-hitelkeret  szerződés  
módosításához  szükséges  további  döntések”  című  előterjesztés.  Tegnapelőtt  bizottsági  ülés 
zajlott,  ahol  számos  kérdés  felmerült.  Ennek  folyományaként  az  elmúlt  két  napban  több  
alkalommal beszélt a folyószámla vezető hitelintézet igazgatójával. Hosszas beszélgetések után  
lényegében együttműködőnek bizonyult a kialakult elvárásokkal kapcsolatban. Ma délelőtt emailt  
is váltottak. Ebben rögzítette azt, hogy a hitel keretéig az ingatlanfedezettel kapcsolatban még 
részletes megbeszélést kíván tartani. 
Véleménye szerint  annak érdekében,  hogy teljesen egyértelmű helyzet  legyen,  az 1. napirendi  
pontként  szereplő  előterjesztést  visszavonja.  Ha  az  OTP  részéről  a  tárgyalások 
végeredményeként kialakult az a végleges helyzet, ami már tárgyalásra alkalmas, a képviselő-
testületet ismét egy rendkívüli ülésre fogják összehívni. 

1.napirendi  pontként  javasolja  tárgyalni  az  "Önkormányzati  intézmények  alapító  okiratainak  
módosítása", 2. napirendi pontként „ A Dong éri út tulajdonrészéért ingatlancsere felajánlás”  
című előterjesztést.  Valamennyi  képviselő asztalán megtalálható  osztós  előterjesztés (A 2001.  
december  17-én  517/i/2001  számon  nyilvántartott  ”Gazdaságfejlesztési  Célelőirányzatból  
támogatott ipari park fejlesztési rendszer keretében az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1999.(XI. 27.) sz. Korm. Rendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. Rendelettel és  
az  55/1999  X.15.)  GM  rendelettel  módosított  33/1998.  (V.22.)  IKIM  rendelet  alapján  a  
vállalkozások beruházási és működési feltételeit javító ipari parkok létrehozása” támogatására  
kötött vissza nem térítendő támogatás) is kerüljön megtárgyalásra. Véleménye szerint egy gyors  
átfutás után a rendkívül rövid előterjesztés alkalmas a tárgyalásra.

Észrevétel  nem lévén az általa  fent  ismertetett  napirendet  javasolja  elfogadásra a képviselő-
testületnek.
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 No: 476 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Távol
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Távol Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Távol
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.júl.:21 15:08:27
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 12 100,00% 80,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 12 100.00% 80,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 3  20,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

NAPIREND:

Napirend tárgya: Napirend előadója:

1. Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása Gyovai István 
polgármester

2. A Dong éri út tulajdonrészéért ingatlancsere felajánlás Gyovai István 
polgármester

3. A 2001. december 17-én 517/i/2001 számon nyilvántartott  
”Gazdaságfejlesztési Célelőirányzatból támogatott ipari park 
fejlesztési rendszer keretében az államháztartás működési rendjéről 
szóló 217/1999.(XI. 27.) sz. Korm. Rendelettel módosított 217/1998. 
(XII. 30.) sz. Korm. Rendelettel és az 55/1999 X.15.) GM rendelettel  
módosított 33/1998. (V.22.) IKIM rendelet alapján a vállalkozások  
beruházási és működési feltételeit javító ipari parkok létrehozása” 
támogatására kötött vissza nem térítendő támogatás

Gyovai István 
polgármester

3



1 Új napirendi pont 15:08:34 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 15:09:13 

Jekő Attila képviselő:

Az alapító okirat módosításokon elég könnyen túl szoktak lépni. A határozati javaslat 11. pontja  
ragadta  meg  a  figyelmét.  A  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete  (továbbiakban:  
KIGSZ) új  funkciót  kapott,  kibővült.  Arra hatalmaznák fel  a  polgármestert,  hogy  az  iskolák,  
illetve a KIGSZ intézménye között egy munkamegosztási megállapodást jóváhagyjon. 
Szívesen vette volna, ha ezt a megállapodást meg lehetett volna nézni. Így a 11. pontot nem fogja  
tudni támogatni.

A kérdés nem jogos, mert a melléklet elkerülte a figyelmét.

Hozzászólások 

Jekő Attila képviselő:

Az  intézményt  azért  hozták  létre,  hogy  sokkal  gazdaságosabb  legyen  közös  beszerzésekkel,  
valamint  az  EU-s  pályázatoknál  is  hatékonyabban  tudjon  működni.  Hogyan  néz  ki  most  a  
munkamegosztás? Kéri Polgármester Urat, vagy az előterjesztés készítőjét, hogy pár mondatban  
ismertesse. Mennyivel lesz hatékonyabb és elérte, vagy el fogja-e érni a célját?

Gyovai István polgármester:

Kérdésként kellett volna elhangoznia.

Jekő Attila képviselő:

Polgármesteri zárszóként is elfogadja a választ.

Gyovai István polgármester:

A KIGSZ szervezete az óvodákkal,  a könyvtárral, a tűzoltósággal évek óta együtt  végzi  azt a 
gazdasági  tevékenységet,  ami  az  említett  intézmények  gazdasági  tevékenységét  jelenti.  Az  
általános  iskolák  bevonásával  lényegében  ugyanezek  a  szempontok  fognak  érvényesülni.  Az  
elmúlt hetekben több alkalommal tárgyalt az iskolaigazgatókkal. Teljes nyugalommal mondhatja  
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azt, hogy részükről elfogadottá vált ez a működési forma. Bízik benne, hogy a kezdeti zökkenők  
után a következő hónapokban egy normális és folyamatos működés fog megvalósulni.
További észrevétel  nem lévén a vitát  lezárja és javasolja  a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

 No: 477 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Távol
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Távol Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Távol
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.júl.:21 15:13:07
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 12 100,00% 80,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 12 100.00% 80,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 3  20,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

173/2011. Kth.
Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása

H a t á r o z a t 

1  . Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító okiratának   
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Rövid neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Ady E. u.4.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A  közoktatásról  szóló  1993.évi  LXXIX.  törvényben  foglaltak 

szerinti tevékenység  
Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) bekezdése alapján 

körzeti feladatokat  lát el. Működési területe Kiskunhalas város 
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közigazgatási  területe  a  fenntartó  által  meghatározott  felvételi 
körzet  szerint.  Szabad  kapacitása  terhére  az  intézmény  más 
településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 541587
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027560
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan  működő  költségvetési  szerv-  a  létszámadatok  és 

személyi  juttatási  előirányzata  felett  saját  maga,  egyéb 
előirányzatai  tekintetében  a  pénzügyi  és  gazdasági  feladatait 
ellátó  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete 
ellenjegyzésével rendelkezik (340247)

Alaptevékenységei:
- Óvodai nevelés, ellátás 
- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése

1. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
2. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

- Bölcsődei ellátás 
-  Óvodai intézményi étkeztetés 
- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára
- Munkahelyi étkeztetés

Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe 
adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 851011 Óvodai nevelés, ellátás
 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 889101 Bölcsődei ellátás 
  562917 Munkahelyi étkeztetés 
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

Intézményegységei:
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde

Kiskunhalas, Ady E.u.4.
 Magyar Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Magyar u.16.
 Átlós Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Átlós u.21.
 Szilády Áron Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Szilády Á.u.12.
Engedélyezett férőhelyek száma:

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
 Ady Endre Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely ( 24 és 2 db 26 fős  csoportszoba)

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Magyar Utcai Tagóvoda 48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Szilády Áron Utcai Tagóvoda 52 óvodai férőhely ( 14,17 és 21 fős csoportszoba) és 14 bölcsődei férőhely

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Átlós Utcai Tagóvoda 51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba) 
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Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
4. Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése 

nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Telephelyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.              3665hrsz., 
 6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.             2264/1 hrsz.,
 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.                  078/59.hrsz.,
 6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u. 12.     2234 hrsz., 
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén  lévő 3665 hrsz.-ú  1969 m2 ingatlan  a  rajta  található 309 m2 épülettel,  valamint  intézményegysége 
vonatkozásában  a  Kiskunhalas  Magyar  u.16.  sz.alatti  2264/1  hrsz.-ú  407  m2  ingatlan  a  rajta  található  171  m2 
épülettel, a Kiskunhalas Átlós u.21.sz. alatti 078/59 hrsz.-ú 1416 m2 ingatlan a rajta található 203 m2 épülettel, és 
Kiskunhalas Szilády Á.u.12.sz. alatti 2234 hrsz.-ú 2982 m2 ingatlan a rajta található 343 m2 nagyságú épülettel. A 
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár  szerinti nyilvántartott  eszközök. Az óvoda a rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a 
fenntartó  vagyonrendelete  alapján.  Az  óvoda  a  rendelkezésre  álló  vagyont  nem  jogosult  elidegeníteni,  illetőleg 
biztosítékként felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése:
Az óvoda vezetőjét  a Képviselő-testület  bízza meg,  nyilvános pályázati  eljárás  útján.  A megbízás  előkészítése az 
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. (továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

  közalkalmazotti jogviszony,
  a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  173-1/2011.  Kth.  Számú  határozatával 
elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226-1/2010.kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

2.     Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a    BÓBITA  ÓVODA,  BÖLCSŐDE  ÉS  PEDAGÓGIAI   
SZAKSZOLGÁLAT   alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:  

Intézmény neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat
Rövid neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról  szóló  1993.évi  LXXIX.  törvényben  foglaltak 

szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés
Működési területe: Az  intézmény  az  óvodai  nevelés  feladatának  ellátásakor  a 

közoktatási  törvény  90.§  81)  bekezdése  alapján  körzeti 
feladatokat  lát  el.  Működési  területe  Kiskunhalas  város 
közigazgatási  területe  a  fenntartó  által  meghatározott  felvételi 
körzet  szerint.  Szabad  kapacitása  terhére  az  intézmény  más 
településről  is  fogadhat  gyermekeket.  Bölcsődei  ellátás 
tekintetében Kiskunhalas város illetékességi  területe a felvételi 
körzet.  Az  intézmény  a  pedagógiai  szakszolgálati  feladatok 
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ellátását  a  Halasi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  illetékességi 
területén végzi.

Törzskönyvi száma: 541565
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027563
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan  működő  költségvetési  szerv-  a  létszámadatok  és 

személyi  juttatási  előirányzata  felett  saját  maga,  egyéb 
előirányzatai  tekintetében  a  pénzügyi  és  gazdasági  feladatait 
ellátó  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete 
ellenjegyzésével rendelkezik (340247)

Alaptevékenységei:
- Óvodai nevelés, ellátás 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése

1. Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista
2. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzdő
3. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
- Bölcsődei ellátás 
- Óvodai intézményi étkezés
- Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (Logopédia, Gyógytestnevelés)
- Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
- M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke számára
- Munkahelyi étkeztetés 

Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe 
adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
Szakfeladatai:

 851011 Óvodai nevelés
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 889101 Bölcsődei ellátás  
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 

Intézményegységei:
 Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat 

Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
 Bajza Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.
Engedélyezett férőhelyek száma:

 Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda         256 óvodai férőhely( 2 db 20, 3 db 22 és 6 db 25 fős csoportszoba)  28 

bölcsődei férőhely 
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde
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Bajza Utcai Tagóvoda                     87 óvodai férőhely ( 3 db  29 fős csoportszoba) 
                                                           14 bölcsődei férőhely 

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.         4730/21 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2                    630/1 hrsz.

Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint intézményegysége 
vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444 m2 
épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a rendelkezésre 
álló  vagyontárgyakat  a  nevelő-oktató  feladatainak  ellátására  szabadon  használhatja  a  vonatkozó  jogszabályok, 
valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, 
illetőleg biztosítékként felhasználni. 
Vagyon feletti rendelkezés:

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

5. Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az 
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII.  tv. (továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  173-2/2011.  Kth.  számú  határozatával 
elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226-3/2010.kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

3.  A Képviselő-testület  a    FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA   alapító  okiratának módosítását  az  alábbiak   
szerint fogadja el:

Intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola
Rövidített neve: Felsővárosi Általános Iskola
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A  közoktatásról  szóló  1993.évi  LXXIX.  törvényben  foglaltak 

szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 852010 Alapfokú oktatás
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) bekezdése alapján 

körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas 
város illetve Pírtó község  közigazgatási területe a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére 
az intézmény más településről is fogadhat tanulókat.

Törzskönyvi száma: 340995
Az alapító okirat száma:
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Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027805
Irányító szerv neve: Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  Pírtó 

Község  Önkormányzata  a  társulási  szerződésben  foglaltak 
alapján

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata

Kiskunhalas-Pírtó Mikrotérségi Oktatási Társulás(Kiskunhalas, 
Hősök tere 1.)a társulási szerződésben foglaltak alapján

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
6414, Pírtó, Dózsa György u.19.

Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan  működő  költségvetési  szerv-  a  létszámadatok  és 
személyi  juttatási  előirányzata  felett  saját  maga,  egyéb 
előirányzatai  tekintetében  a  pénzügyi  és  gazdasági  feladatait 
ellátó  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete 
ellenjegyzésével rendelkezik (340247)

Alaptevékenységei:
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon
1. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
2. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
- Általános iskolai napközi otthoni nevelés
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
- Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Iskolai intézményi étkeztetés
- Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
- Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
- Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- Könyvtári szolgáltatások
- Munkahelyi étkeztetés
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulás nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása (5-

8.évfolyamon)
1. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
2. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés 1-4.évfolyamon halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
számára

- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés 5-8.évfolyamon halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 
számára

- Munkahelyi étkeztetés
- Tankönyvforgalmazás költségvetési szerveknél
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
- Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szerveknél

Vállalkozási tevékenysége::
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe 
adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-
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4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-

4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
 852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam)
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123 Könyvtári szolgáltatások

Intézményegységei:  Felsővárosi Általános Iskola Pírtói Tagintézmény
6414 Pírtó Rákóczi u.32.
Évfolyamai: 1-8.évfolyam (8. évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:

 1-4.évfolyam 337 tanuló
 5-8.évfolyam 390 tanuló 

Pírtói Tagintézmény 1-8.évfolyam 120 tanuló
összesen: 847 tanuló

 Felnőttoktatás 30 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 5.                   2167 hrsz.
6414 Pírtó Rákóczi u. 2.                                      37 hrsz.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 372 hrsz.-ú 6967 m2 területű ingatlan a rajta található 3820 m2 iskola, tornaterem, ebédlő épülettel, 
továbbá a Szabadság tér 5.sz. Alatti 2167 hrsz. számú 953 m2 területű ingatlan a rajta található 130 m2 alapterületű 
épülettel. A Pírtói Tagintézmény vonatkozásában: Pírtó Rákóczi u.2.sz. Alatti 37 hrsz.-ú ingatlan a rajta található 1-
8.évfolyamos oktatáshoz szükséges épületekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-
oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartók vagyonrendelete 
alapján.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése 
nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját  a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati  eljárás útján.  A megbízás elkészítése az 
Ügyrendi és Humánpolitikai  Bizottság feladata.  A pályázattal  kapcsolatos feladatokat  a jegyző látja el. Az iskola 
igazgatójának  kinevezésekor  a  Kiskunhalas-Pírtó  Intézményfenntartó  Oktatási  Társulás  társulási  szerződésben 
foglaltak szerint kell eljárni.
A közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. (továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 
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 közalkalmazotti jogviszony, a
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  173-3/2011.  Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226-4/2010. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

4. A Képviselő-testület a    FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA   alapító okiratának módosítását az   
alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Rövidített neve: Fazekas Általános Iskola 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Fazekas Gábor u.1.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A  közoktatásról  szóló  1993.évi  LXXIX.  törvényben  foglaltak 

szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 852010  Alapokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) bekezdése alapján 

körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas 
város  közigazgatási  területe  a  fenntartó  által  meghatározott 
felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény 
más településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 341091
Az alapító okirat száma:
Típusa: általános iskola
OM azonosítója: 027804
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan  működő  költségvetési  szerv-  a  létszámadatok  és 

személyi  juttatási  előirányzata  felett  saját  maga,  egyéb 
előirányzatai  tekintetében  a  pénzügyi  és  gazdasági  feladatait 
ellátó  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete 
ellenjegyzésével rendelkezik (340247)

Alaptevékenységei:
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon
1. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
2. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 5-
8.évfolyamon

1. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
2. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
- Általános iskolai napközi otthoni nevelés
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
- Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Iskolai intézményi étkeztetés
- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára
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 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe 
adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-

4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8.(8.évolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4.évfolam 306 tanuló
5-8.évfolyam 300 tanuló
összesen: 606 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas 630/1 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon: 
a székhelyén lévő 630/1 hrsz.-ú 9369 m2 ingatlan a rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
a  nevelő-oktatató  feladatainak  ellátására  szabadon  használhatja,  a  vonatkozó  jogszabályok,  valamint  a  fenntartó 
vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése 
nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: 
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az 
Ügyrendi és Humánpolitikai  Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. (továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony
 munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
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Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  173-4/2011.  Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226-5/2010. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

5.  A Képviselő-testület  a    KERTVÁROSI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA   alapító  okiratának  módosítását  az  alábbiak   
szerint fogadja el:

Intézmény neve: Kertvárosi Általános Iskola
Rövidített neve: Kertvárosi Ált. Isk.
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Nyírfa utca 23.
Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma 
(TEÁOR 08):

852010 Alapfokú oktatás 

Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat  lát el. 
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe, Imrehegy község közigazgatási területe a 
Kiskunhalas  város  és  Imrehegy  község  által  kötött  oktatási  megállapodásának  megfelelően,  a 
fenntartó  által  meghatározott  felvételi  körzet  szerint.  Szabad kapacitása  terhére az intézmény más 
településről is fogadhat gyerekeket

Törzskönyvi száma: 341552
Az alapító okirat száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027807
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, 
jogköre:

Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok és személyi juttatási előirányzata felett saját 
maga,  egyéb  előirányzatai  tekintetében  a  pénzügyi  és  gazdasági  feladatait  ellátó  Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete ellenjegyzésével rendelkezik (340247)

Alaptevékenységei:
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon

1. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
2. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol nyelvű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol  nyelvű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke számára
 Munkahelyi étkeztetés 
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
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 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van 
lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő 
diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8.évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4. évfolyam 208 tanuló
5-8.évfolyam 270 tanuló
összesen: 478 tanuló
Feladat ellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 2884/1 hrsz.-ú 15325 m2 ingatlan a rajta található 3380 m2  iskola és tornaterem épülettel, továbbá gyakorló 
kerttel, szabadtéri sportlétesítményekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az 
intézmény  a  rendelkezésre  álló  vagyontárgyakat  a  nevelő-oktató  feladatainak  ellátására  szabadon  használhatja  a  vonatkozó 
jogszabályok,  valamint  a  fenntartó  vagyonrendelete  alapján.  Az iskola a  rendelkezésre  álló  vagyont  nem jogosult  elidegeníteni, 
illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül 
hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: 
Az iskola igazgatóját  a  Képviselő-testület  bízza meg,  nyilvános  pályázati  eljárás  útján.  A megbízás  elkészítése az Ügyrendi  és 
Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 
(továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, 
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  173-5/2011.  Kth.  számú 
határozatával elfogadta.

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 159/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a   SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA   alapító okiratának   
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
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Intézmény neve: Szűts József Általános Iskola
Rövidített neve: Szűts J. Ált. Iskola
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Köztársaság u.9.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A  közoktatásról  szóló  1993.évi  LXXIX.  törvényben  foglaltak 

szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 852010 Alapfokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) bekezdése alapján 

körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas 
város  közigazgatási  területe  a  fenntartó  által  meghatározott 
felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény 
más településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 341507
Az alapító okirat száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027806
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan  működő  költségvetési  szerv-  a  létszámadatok  és 

személyi  juttatási  előirányzata  felett  saját  maga,  egyéb 
előirányzatai  tekintetében  a  pénzügyi  és  gazdasági  feladatait 
ellátó  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete 
ellenjegyzésével rendelkezik (340247)

Alap tevékenysége:
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű magyar-angol két tanítási nyelvű nevelése, oktatása (1-

4.évfolyamon)
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű magyar-angol két tanítási nyelvű nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára 
 Munkahelyi étkeztetés
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 Építmény üzemeltetés
 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

Vállalkozási tevékenysége:
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet  nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe 
adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.

Szakfeladatai:
 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-

4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
 811000 Építmény üzemeltetés 

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:

 1-4.évfolyam 234 tanuló
 5-8.évfolyam 300 tanuló

összesen: 534 tanuló

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon: Kiskunhalas, 3668 hrsz.-ú ingatlan 
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő Köztársaság u.9. Szám alatti  3668 hrsz.-ú 6287 m2 ingatlan a rajta található 2905 m2 területű 
iskola, konyha és tornaterem. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az 
intézmény  a  rendelkezésre  álló  vagyontárgyakat  a  nevelő-oktató  feladatainak  ellátására  szabadon  használhatja  a 
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem 
jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése 
nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az 
Ügyrendi és a Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. (továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony, a
-  Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
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Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  173-6/2011.  Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 30/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

7. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a   BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM   alapító okiratának módosítását az   
alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Bernáth Lajos Kollégium
Rövidített neve: Bernáth Lajos Kollégium 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Bajza utca 1/a.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti 

tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 559000 Egyéb szálláshely -szolgáltatás
Működési területe: A  kollégium  körzeti  feladatokat  lát  el.  Önálló  beiskolázást  nem 

folytat.  A  kollégium  a  felvételt  nyert  gyermekeknek,  tanulóknak 
férőhelyet biztosít, lehetőséget nyújt az önképzés, önmegvalósítás, a 
tehetség kibontakoztatására, elősegíti művelődésüket, testedzésüket, 
a  szabadidő  hasznos  és  tartalmas  eltöltését.  Körzetét  az  oktatási 
intézményekbe felvett tanulók lakóhelye határozza meg.

Törzskönyvi száma: 341518
Az alapító okirat száma:
Típusa: Kollégium
OM azonosítója: 037953
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok és személyi 
juttatási  előirányzata  felett  saját  maga,  egyéb  előirányzatai 
tekintetében a pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó Költségvetési 
Intézmények  Gazdasági  Szervezete  ellenjegyzésével  rendelkezik 
(340247)

Alaptevékenységei:
 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése
 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás 
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

 Könyvtári szolgáltatások
 Egyéb étkeztetés 
 Munkahelyi étkeztetés
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás.

Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra 
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akkor  van  lehetőség,  ha  az  nem akadályozza  az  intézményben  folyó  nevelő-oktató  munkát,  a  kollégiumban  működő 
diákkörök munkáját, a szabadidős és sporttevékenységet. A kollégiumi kapacitás jobb kihasználtsága érdekében, nyáron, 
tavaszi, téli szünetben turizmus, sportrendezvények céljára az intézmény bérbe adható. Az intézményben bérletbe adásra 
akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az 
intézményben működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.

Szakfeladatai:
 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára.
 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelés
 855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése
 855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése
 80121-4 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás 
 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910123 Könyvtári szolgáltatások
 562919 Egyéb étkezés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

Intézményegységei: nincsenek
Engedélyezett férőhelyek száma: 204 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a. 569.hrzs.-ú
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 596 hrsz.-ú 5168 m2 területű ingatlan a rajta található 3224 m2 kollégiumi épülettel, konyhával. A 
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre 
álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a 
fenntartó vagyonrendelete alapján. A kollégium a rendelkezésre álló helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe adhatja. 
Vagyon feletti rendelkezés:

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül 
hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az 
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A közalkalmazottak jogállásásáról  szóló 1992. évi XXXIII.  tv. (továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. (továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, 
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  173-7/2011.  Kth.  számú   határozatával 
elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226-8/2010. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

8.  A Képviselő-testület  a    II.  RÁKÓCZI FERENC MEZŐGAZDASÁGI,  KÖZGAZDASÁGI,  INFORMATIKAI   
SZAKKÖZÉPISKOLA   alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  
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Intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola 

Rövid neve: II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola
Rövidített neve: II. Rákóczi F. Szki.
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Kossuth L. utca 39.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A  közoktatásról  szóló  1993.évi  LXXIX.  törvényben  foglaltak 

szerinti tevékenység és a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. 
törvényekben foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 853100 Általános középfokú oktatás
Működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el.
Törzskönyvi száma: 338877
Az alapító okirat száma:
Típusa: Szakközépiskola
OM azonosítója: 027977
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Alaptevékenységei:

- A jóváhagyott pedagógiai program alapján:
 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolai oktatás

       Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 621 01 0000 00 00
       Műszaki informatikus OKJ 54 481 04 0010 54 04
       CAD-CAM informatikus OKJ 54 481 01 1000 00 00 

 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
      Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 55 810 01 0010 55 10
      Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 343 01 0010 55 04

 Szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő

- Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
- Diáksport
- Könyvtári tevékenység
- Iskolai intézményi étkezés
- Pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység  
 Egyéb nem bolti kereskedelem
 Egyéb szálláshely szolgáltatás
 Üdültetés
 Egyéb vendéglátás
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Médiareklám
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet  nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe 
adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.

Szakfeladatai:
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 853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13)
 853122  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatása (9-12/13.évfolyamon)
 853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési 

évfolyamokon 
 853231  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
 855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 854211  Felsőfokú szakképzés
 853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
 853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
 931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése
 562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
 562917  Munkahelyi étkeztetés
 561000  Éttermi, mozgó vendéglátás
 960900  M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
 479909  Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 559099  Egyéb m.n.s. Szálláshely szolgáltatás
 552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás
 562920  Egyéb vendéglátás
 479901  Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 731200  Médiareklám
 949900 M.s.n.Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Évfolyamai:      
9-12. (4 évf.)
13-14. (2 évf.)

Engedélyezett férőhelyek száma:
9-12. évf. 420 fő
13-14. évf. 210 fő
összesen   630 fő

Szakképesítés, tanulmányi terület: informatika, mezőgazdaság, közgazdaság 

Oktatható szakmák és szakképesítések:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
Pénzügyi szakügyintéző

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas, Majsai út 1.
6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. Tanműhely
6400 Kiskunhalas, Bokréta u. 1. Tanműhely ( számítástechnika)
6413 Kunfehértó, Kárász u.4. Pihenőház

Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén  lévő 4752 hrsz.-ú 5927 m2 területű és 4753 hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan (számítástechnika),  a 
6022/1  hrsz.-ú  40622  m2 területű  ingatlan  (  volt  kollégium),  a  6022/3  hrsz.-ú  34404  m2 területű  ingatlan 
(tanműhely),illetve  a  1494/2 hrsz.-ú 1057 m2 területű ingatlan  (Kunfehértó  Kárász  u.  4.  Pihenőház )  a  rajta  levő 
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épületekkel.

Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-

testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű     működés veszélyeztetése 

nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az 
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. (továbbiakban: Kötv.) alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

6.  közalkalmazotti jogviszony, 
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  173-8/2011.  Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 130/2011. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

9. A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint  fogadja el:

Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Bajza utca 1/a. 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény
Szakágazati száma (TEÁOR): 841116 Általános közigazgatás
Működési területe: Kiskunhalas Város

Törzskönyvi száma: 340247
Az alapító okirat száma:
Típusa: Kisegítő Szolgálat 
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Alap tevékenységei:

2. A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
3. Óvodai intézményi étkeztetés
4. Munkahelyi étkeztetés
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5. Éttermi, mozgó vendéglátás 
6. Háziorvosi ügyeleti ellátás
7. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
8. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
9. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
10. Ifjúság-egészségügyi gondozás

Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére 
bevételeket képezhet.
Szakfeladatai:

7. 841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
8. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
9. 562917 Munkahelyi étkeztetés
10. 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
11. 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
12. 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
13. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás
14. 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozást
15. 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

Intézményegységei: nincsenek
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
- KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17.
- Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5.
- Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.
- Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28.
Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.
Vagyon feletti rendelkezés:

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bízza meg 
nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a végrehajtásáról,  egyes kérdések 
rendezésére vonatkozó 292/2009. Kormányrendelet , Aktuális évi költségvetési tv.
Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével:
a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon- két évet meg nem haladó- határozott időtartamú bérbeadás útján történő 
hasznosítására.
b) a használatban, kezelésében lévő 300.000-1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi eszköz értékesítése és vásárlása.

 behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft  értékhatár alatt.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó feladatellátást. Ez vonatkozik a 
munkahelyi vendéglátásra is.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony 
megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya 
alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  173-9/2011.  Kth.  Számú  határozatával 
elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226-13/2010.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.

10.  Gazdálkodási besorolás és jogkör-módosítás a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola; a Felsővárosi 
Általános  Iskola;  a  Kertvárosi  Általános  Iskola;  a  Szűts  József  Általános  Iskola  és  a  Bernáth  Lajos 
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Kollégium,  valamint  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezetének  székhelyváltozása 
2011.augusztus 1-től lép hatályba.

11.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  292/2009.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  16.  §  (5)  szerint 
felhatalmazza a Polgármestert a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola; a Felsővárosi Általános Iskola; a 
Kertvárosi Általános Iskola; a Szűts József Általános Iskola; a Bernáth Lajos Kollégium; a Bóbita Óvoda 
Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat; a Napsugár Óvodák és Bölcsőde; a Százszorszép Óvodák; a Városi 
Bölcsőde; a Martonosi Pál Városi Könyvtár és a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete között 
kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Víg Katalin intézményi referens
érintett intézmények vezetői

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

2 Új napirendi pont 15:13:14 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Dong éri út tulajdonrészéért ingatlancsere felajánlás

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Tóth Péter főépítész:

Az  új  változat  annyiban  tér  el  a  régitől,  hogy  a  határozati  javaslatba  beírták  azokat  a  
területrészeket, amelyek az új, kialakítandó ingatlanba tulajdonrészként becsatolásra kerülnének.  
Ez azért csak az új változatban szerepel, mert a földmérő az előterjesztés elkészülte után tudta  
szolgáltatni  ezeket  az  adatokat.  Egyebekben  az  az  előterjesztés,  ami  a  bizottság  előtt  is 
megvitatásra került. 

Kérdések 15:14:19 

Pajor Kálmán képviselő:

A Településfejlesztési  Bizottság,  mint  illetékes  műszaki  szakbizottság,  miért  nem tárgyalta  az  
előterjesztést,  hiszen  műszaki  problémáról  van  szó?  Mi  indokolja,  hogy  rendkívüli  ülésen 
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tárgyaljanak róla? Van valami határidő? 

Gyovai István polgármester:

Az érdekelt fél érdekei hajtják őket. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület emlékei szerint 2009-
ben már hozott  döntést.  Ez arra irányult,  hogy alapvetően pénzügyi szempontok alapján egy  
összegben történjen az ingatlan kártérítése, illetve a tulajdonos kielégítése a Dong ér völgyi út  
építése kapcsán igénybe vett területtel kapcsolatban. 
A 2009-es döntés után ebben lépés nem történt az elmúlt két év során. Lényegében októbertől 
kezdve a tulajdonossal  és  a  megbízott  ügyvédjével  is  több alkalommal tárgyaltak.  Ezeknek a 
tárgyalásoknak számtalan változata volt, bízva abban, hogy valamilyen egyezség jön létre. Ez a  
változat véleménye szerint az önkormányzat számára is egy kedvező megoldást jelent. Egyrészt  
kisebb összeget fog az önkormányzat fizetni, másrészt részletekben. Az ingatlan alakítása nyomán  
a tulajdonos számára is egy egységes terület jön létre. Mindössze arról van szó, hogy egy két  
éves ügy végére tesznek pontot.
A  korábbi  tárgyalásokon  már  a  Településfejlesztési  Bizottság  számára  is  egyértelmű  volt  a  
koncepció és ennek a fizikai  része.  Ez az előterjesztés  alapvetően  a pénzügyi vonatkozásokat 
tárgyalja,  ezért nem tartották indokoltnak, hogy az a bizottság is foglalkozzon vele. 

Hozzászólások 

Nagy Péter alpolgármester:

Évek óta húzódik ez az ügy. Tudomása szerint 2010-ben dr. Várnai László korábbi polgármester  
ígéretet  tett  az  érintett  tulajdonosnak,  hogy  az  ügyét  rövid  úton  rendezik.  Úgy  tudja,  hogy  
összegben is megegyeztek. Ennek ellenére nem történt semmi. 
A  tulajdonos  már  régen  bírósághoz  fordulhatott  volna  ez  ügyben,  de  nem  tette,  nagyon  
türelmesen várta, hogy lépések történnek az ügyében. 
Véleménye szerint ez egy nagyon kedvező megoldás a város számára az anyagi helyzetét tekintve  
is. Kisebb összegben történik kifizetés, nem beszélve arról, hogy több éven keresztül. Véleménye  
szerint nagyon kevés tulajdonos lenne ennyire türelmes és megértő a várossal szemben. Köszöni  
is ezt az érintettnek. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület ezt határozatot szavazza meg. 

Pajor Kálmán képviselő:

Valóban hosszú ideje  húzódik ez a dolog,  de néhány kérdést  meg kellene beszélniük,  mielőtt  
döntenek.
A  szakvélemény  úgy  fogalmaz,  hogy  a  véleményező  megkísérelt  támpontot  adni  az  
épületállományban  keletkezett  károk  nagyságára.  Ilyen  óvatosan  fogalmazza  meg  a  
mondandóját. Megjegyzi, hogy több helyen szakszerűtlen építés történt és követtek el hibákat. Ezt  
sorolja a szakvéleményező.  Nem mondja ki  egyértelműen, hogy az összes hibáért  az útépítés,  
vagy az önkormányzat felelne.
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Ha ilyen szakvéleményt kap az önkormányzat, akkor nem merül benne fel a kármegosztás? A 
hibák egy részét  a szakszerűtlenségre terheli,  míg a többit  az  útépítésre.  Ismerve a jelenlegi  
anyagi helyzetét az önkormányzatnak, talán kedvezőbb helyzetbe kerülhetne. Itt 6.630.000,- Ft-os  
építménykárt állapít meg a szakértő, amit egészében az önkormányzat fizet. Nem így van? Úgy 
látja, hogy ezt az összeget osztották el három évre. 

Tóth Péter főépítész:

A  szakvéleménnyel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  kárérték  levezetésénél,  az  utolsó  oldalon 
történik arra utalás, ha nem is szövegesen, hogy az épület előállítási értékét is igen alacsonyan 
állapította meg a szakértő, majd ezután a számítás alapjaként is csak egy 50 %-os értéket vett  
ehhez képest is figyelembe. Arra tekintettel tett így, hogy az épület szemmel láthatóan még nem 
készült el. Az 50 %-os csökkentett  értékből vette még le a kárértéket.  Gyakorlatilag majdnem 
háromszorosan van csökkentve. A bizottsági ülésen is elmondta a legutóbb, hogy miért nem túlzó  
a megállapított összeg. Többszörösen csökkentve lett a kiindulási érték is. Véleménye szerint ez 
egy korrekt összeg. 
Nagy Péter alpolgármester említette a tulajdonos türelmét. A 6.630.000,- Ft-os kárérték helyett  
csak egy 6.500.000,- Ft-os kárösszeg kifizetéséről szól az előterjesztés. 

Pajor Kálmán képviselő:

Elfogadja,  hogy  csökkentő  tényezők  figyelembe  vannak  véve.  Azt  a  megállapítást,  hogy  egy  
építménynek az építési károsodása 60 %-os, durvának találja. Ez azt jelenti, hogy gazdaságosan 
nem felújítható,  vagy megmenthető.  Bontandó épületnek  minősül.  Egy  60 %-osan károsodott  
épületben gyakorlatilag nem is lehetne tartózkodni az általános alapelvek szerint. Ezért valaki  
vállalja a felelősséget, ha kimondja, hogy egy 60 %-osan károsodott épületben lakhatnak.

Gyovai István polgármester:

Véleménye szerint  a szakértői véleményt  ne az önkormányzat írja felül  és a szakértő legjobb  
tudása  szerint  végezte  a  munkáját,  ezért  is  van  előttük  ez  az  anyag.  Tóth  Péter  főépítész  
elmondta, hogy lényegesen többszörös osztóval számította a kártérítés mértékét. 
További észrevétel  nem lévén a vitát  lezárja és javasolja  a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

 No: 478 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Távol
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Távol Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Távol
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.júl.:21 15:24:54
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Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 11 91,67% 73,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 1 8,33% 6,67%

Szavazott 12 100.00% 80,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 3  20,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

174/2011. Kth.
A Dong éri úti tulajdonrészéért ingatlancsere felajánlás

H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata azonos értéken, csere 
jogcímén megszerezze a kiskunhalasi 3012/5. hrsz-ú ingatlan Galambosi József  tulajdonában 
levő  1038/33399  eszmei  hányadának  tulajdonjogát,  míg  Galambosi  József   csere  jogcímén  
megszerezze a kiskunhalasi 3367, 3368., 3369., 3370., 3371., 3374. ingatlanok tulajdonjogát 1/1 
tulajdoni  arányban,  a kiskunhalasi  3365. hrsz-ú ingatlan 249/249 eszmei  hányadából 18/249 
eszmei hányadot, a kiskunhalasi 3366. hrsz-ú ingatlan 261/261 eszmei hányadából 88/261 eszmei  
hányadot, a 3375. hrsz-ú ingatlan 673/673 eszmei hányadából 40/673 eszmei hányadot, a 3373.  
hrsz-ú ingatlan 922/922 eszmei hányadából 420/922 eszmei hányadot.

A  Képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Galambosi  József  tulajdonába  kerülő 
ingatlanrészek önálló hrsz-ú ingatlanként kialakításra kerüljenek, felhatalmazza a Polgármestert  
az ezt tartalmazó telekalakítási vázrajz aláírására.
Az ingatlanszerzéssel és terület-kitűzéssel kapcsolatos költségek  az Önkormányzatot terhelik.

A Képviselő-testület általános kártérítés jogcímen összesen 6.500.000.- Ft-ot megfizet Galambosi  
Józsefnek.  A  kártérítés  1.500.000.-  forint  nagyságú  első  részletét  2011.  október  30-ig, 
3.000.000.- forint nagyságú második részletét 2012. április 30-ig, 2.000.000.- forint nagyságú 
utolsó részletét 2013. április 30-ig fizeti meg az Önkormányzat.

Az  Önkormányzat  a  Galambosi  József  tulajdonába kerülő  és  az  Önkormányzat  tulajdonában 
maradó  ingatlanok  közös  telekhatáraira  betonoszlopos,  drótfonatos  kerítést  építtet  az  
ingatlancsere ingatlan-nyilvántartásban történt átvezetését követő 3 hónapon belül.

Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  amennyiben  2012.  december  31-ig  a  Galambosi  József  
tulajdonába kerülő ingatlanra vételi szándékot nem jelentenek be, úgy az Önkormányzat a 3373 
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hrsz  ingatlanból  Galambosi  József  tulajdonába  kerülő  ingatlanrészen  saját  költségén  
tereprendezést  végeztet,  a  területen  0.80  m  mélységig  található  használaton  kívüli  építési  
anyagokat elszállíttatja.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  Halasi  Városgazda  Zrt.-t  az  eljárás  lebonyolításával  és  
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt.   
Galambosi József, Kiskunhalas, Szász Károly u. 40.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

3 Új napirendi pont 15:25:07 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  A  2001.  december  17-én  517/i/2001  számon  nyilvántartott  
”Gazdaságfejlesztési Célelőirányzatból támogatott ipari park fejlesztési  rendszer keretében az  
államháztartás  működési  rendjéről  szóló  217/1999.(XI.  27.)  sz.  Korm.  Rendelettel  módosított  
217/1998.  (XII.  30.)  sz.  Korm.  Rendelettel  és  az  55/1999  X.15.)  GM rendelettel  módosított  
33/1998. (V.22.) IKIM rendelet alapján a vállalkozások beruházási és működési feltételeit javító  
ipari parkok létrehozása” támogatására kötött vissza nem térítendő támogatás

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: (Ügyrendi)

Elég komoly ügyről van szó, ahogy láthatják az előterjesztésből. 10 évvel ezelőtti 35 millió Ft-ról  
és  talán  annak  kamatairól  szól.  Néhány  perccel  ezelőtt  kapták  meg  ezt  az  anyagot,  ahogy 
Polgármester  Úr  is  mondta.  Javasolja  10  perc  szünet  tartását,  hogy  a  frakciók  meg tudják  
beszélni  és  az  álláspontjukat  kialakítani.  A  Fidesz  részéről  mindenképp szeretné  kérni  ezt  a  
lehetőséget.

Gyovai István polgármester:

Tudomásul veszi dr. Skribanek Zoltán képviselő kérését. Most látják először az előterjesztést, bár 
kétségtelen, hogy hosszú távú megoldatlan kérdésről van szó. Véleménye szerint az előterjesztés  
teljesen egyértelműen fogalmaz. 
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10 perc szünetet rendel el. 

Szünet be 15:26:29 

Szünet ki 15:36:22 

Gyovai István polgármester:

A  képviselő-testület  előtti  levelet  július  4-én  keltezték,  július  12-én  érkezett  a  Polgármesteri 
Hivatalba. Az elmúlt héten egyfajta tényfeltárás folyt, hogy egyáltalán mennyire megalapozott ez  
az igény. A Hivatalban mértékadó dokumentumot nem találtak, mert 2003-ban, az akkori TÖV 
Kft., illetve a későbbi Halasi Városgazda Zrt. számára lett átadva az Ipari Park működtetésével  
kapcsolatos valamennyi feladat.  Éppen ezért a múlt hét végén már a Halasi Városgazda Zrt.  
munkatársai elkezdték az ezzel kapcsolatos tényfeltárást a vezérigazgatóval együtt. E hét elején  
kerültek valamennyi mértékadó dokumentum birtokába. Meg kell állapítsák, hogy megalapozott  
az a nyilatkozat, hogy az önkormányzat több tekintetben nem tett eleget a közel 10 évvel ezelőtt  
vállalt kötelezettségének. A maga értelmezése szerint azt mondja, hogy ebben jócskán szerepet  
kapott a válság is, ami látható is az Ipari Parkon belül. Az elmúlt években nem olyan számban  
jelentkeztek befektetők, ingatlant vásárlók, mint korábban. A már jelenlévő vállalkozások jelentős  
része  egyrészt  megszűnt,  másrészt  jelentősen  csökkent  a  kapacitásuk,  ami  az  alkalmazottak  
létszámát tekintve is negatív változást okozott. 
Lényegében az elmúlt napokban ez történt. A most átolvasott és értékelt levél alapján egyetlen  
lehetséges teendőt jelölt ki a minisztérium és a MAG Zrt. Amennyiben egy összegben nem kívánja  
az  önkormányzat  visszafizetni  ezt  a  támogatási  összeget,  akkor  lehetősége  van arra,  hogy  a 
következő három évben, negyedéves, kamatmentes részletekben tegye meg.
Annak érdekében, hogy egyértelmű helyzet alakuljon ki, kéri a képviselő-testület felhatalmazását,  
hogy az ügyben eljárjon.  Amennyiben ez nem vezet kézzel  fogható pozitív eredményre,  akkor  
mivel hosszú távú kötelezettségvállalást jelent, a képviselő-testületnek kell döntést hoznia abban,  
hogy a részletfizetést igénybe vegyék.

Kérdések 15:41:00 

Jerémiás Béláné képviselő:

A minisztérium nagyon keményen fogalmaz, amikor azt írja, hogy indokolja a szerződéstől való  
elállást. A kedvezményezett, az önkormányzat nem teljesítette a szerződésben lévő üzleti tervet,  
arról nyilvántartást nem vezetett, az eladáshoz, bérbeadáshoz, a támogatótól hozzájárulást nem  
kért, valamint a projekthez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. 
Valami történt azért az Ipari Parkban. Miért nem vezettek jegyzőkönyveket erről? Ki nem tett  
eleget a tájékoztatási kötelezettségnek az önkormányzat részéről? Biztos, hogy valaki ezzel meg  
volt bízva. Hogy volt ez?

Aradszky Lászlóné képviselő:
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Hasonló kérdéseket szeretne ő is feltenni. A minisztérium szerint súlyos szerződésszegést követett  
el az önkormányzat. Nyilván az önkormányzat adta be a pályázatot, de volt ennek felelőse, aki  
figyelemmel kísérte és nemcsak abban az időben, hanem hosszú távon is kellett volna. A levélből  
kiderül, hogy folyamatosan jelentéseket kellett volna küldeni. Akkor is ha történt és véleménye 
szerint akkor is, ha nem történt semmi. Időhöz volt kötve, hogy hány év alatt kell benépesíteni.  
Semmilyen kötelezettségének nem tett eleget az önkormányzat ezek szerint.  Ki ezért a felelős? 
Nagyon  könnyű  azt  mondani,  hogy  a  Halasi  Városgazda  Zrt.-nél  voltak  az  iratok.  Egy  
projektmenedzsere csak volt, aki a pályázatokkal foglalkozott az önkormányzatnál. 

Fülöp Róbert képviselő:

2008.  decemberében  még  szerződést  módosítottak  ebben  a  pályázatban,  ezt  követően  2009.  
februárjában jött egy ellenőrzés, amin gyakorlatilag megbukott a projekt. Véleménye szerint látni  
kellett volna, hogy ezzel vannak feladatok, mégsem történt semmi. Hogy történhetett ez?

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Mennyi a 35 millió Ft-nak és a kamatos kamatnak a bruttó összege? Ki lett-e számolva? Akkor 
jobban látnák, hogy mekkora összeget kell majd visszafizetni a városnak. 
Július 4-én érkezett ez a levél, ma július 21. van. Miért csak néhány  perccel csak az ülés előtt  
kapták meg ezt az anyagot ilyen nagy súlyú kérdésben? Miért nem vizsgálták a bizottságok a 
héten ezt a kérdést? 
A  felelősség  kérdése  már  elhangzott.  Ehhez  kapcsolódik,  hogy  lesz-e  ennek  valami  személyi  
következménye? 

Hunyadi Péter képviselő:

Az átadás-átvételnek tárgya volt-e az Ipari Park ügye? 

Pajor Kálmán képviselő:

Szóba jött  a  kamatos  kamat.  35 millió  Ft  a  visszafizetendő  összeg? Ettől  a  10 évi  kamattól  
tekintetének  el?  Nem  teljesen  érti,  hogy  a  kamatokat  feszegetik,  közben  pedig  kamatmentes  
visszafizetésről  is  beszélnek.  Ha  a  büntetés  kamatos,  akkor  valószínűleg  a  35  millió  Ft  
többszöröséről van szó. Mekkora az összeg? 80-100 millió Ft nem ugyanaz, mint 35 millió Ft.  
Ekkora nagyságrend lehet 10 év alatt. Nem tudja, hogy számolták-e ezt. 
A többi  támogatási  szerződést  sem ártana megvizsgálnia az  önkormányzatnak,  hogy ott  nem  
fordul-e elő hasonló. Javasolja, hogy készüljön egy ilyen vizsgálat a Hivatalon belül. 

Jekő Attila képviselő:

Egyetért  az  előtte  szólókkal.  Meg  kell  nézni,  hogy  miért  nem  történtek  meg  ezek  a  
kapcsolatfelvételek. Előfordulhat valóban, hogy olyan vállalások voltak, amit az élet felülír. Volt  
azóta  válság  és  nem úgy  teljesül  a  betelepülés.  Olyanon  nem szabad egy  EU-s  pályázatnak  
elbuknia, hogy nem adtak tájékoztatást. Ezt ki kell vizsgálni.
Nagyon  nagy  feladat  lesz  Polgármester  Úrnak,  hogy  a  közreműködő  szervezettel  valamilyen 
egyezséget érjen el.  Ha jól  tudja,  egyszer kaptak már valamiféle  moratóriumot az üzleti  terv  
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végrehajtására. További hosszabbítást kaphatnának, hogy teljesíteni tudják ezeket a monitoring 
mutatókat, elvárásokat. Olyan helyzetben vannak, ha ez még 50-60 millió Ft-tal megterheli az  
önkormányzati büdzsét, az még nehezebb helyzetbe hozza őket. Mindent el kell követni, hogy ne  
kelljen visszafizetni. Ha nem is egyik napról a másikra, de az Ipari Park betelepüljön. A 10 évvel  
ezelőtti vállalásokat meg kell próbálni teljesíteni,  vagy megint módosítani a szerződést, hátha  
kapnak valami haladékot. Kéri, hogy ezt az ügyet vegyék komolyan. Mind a Halasi Városgazda  
Zrt., mind a Városfejlesztési Osztály legjobb tudása szerint vesse bele magát.

Gyovai István polgármester:

Véleménye szerint a kérdések túlnyomó része egybehangzó volt.  Egyrészt,  hogyan történhetett  
ilyen, másrészt ki lehet ezért felelős. Volt egy olyan kérdés is, hogy miért most kerül a képviselő-
testület  elé.  A  bevezetőjében  elmondta,  hogy  bár  július  4-i  keltezésű  a  levél,  július  12-én  
tértivevénnyel történt az átvétele. A részletfizetési kedvezményre szabott 15 napos határidő attól  
számítandó. Amikor a kezébe fogta a levelet  és elolvasta,  számára éppen olyan megdöbbentő  
volt,  mint  most  a  képviselő-testület  tagjai  számára.  Különösen  amiatt,  mert  ezzel  az  üggyel  
kapcsolatban korábban semmilyen előrejelzést nem kapott. Sem az átadás-átvétel során, sem az  
előző  hónapokban,  amikor  már  hivatalban  volt.  Fel  sem merült  az  a  kérdés,  hogy  az  Ipari  
Parkkal kapcsolatban bármilyen konkrét  probléma lenne. Éppen ezért volt nagy a meglepetés,  
amikor  a  levelet  végigolvasta.  Szó  szerint  nem  tudja  idézni,  de  az  első  negyed  órában  a  
hivatalban  elindította  azt  az  intézkedés  sorozatot,  hogy  minden,  az  üggyel  kapcsolatos  irat  
kerüljön elő, ezek alapján történjen egy előzetes vizsgálat, hogy mennyire megalapozott ez az  
indítvány, miszerint a szerződéstől el kíván állni a támogató. Amennyiben ez történik, az milyen  
hatással lehet az önkormányzat további pályázataira. Még ilyen hatása is lehet.  Természetesen  
egy  vizsgálatot  rendelt  el  ez  ügyben,  hogy  kiderüljön  ki  mulasztott.  Ha kell,  akkor  személyi  
konzekvenciákat is levonnak ebben a kérdésben. Az elmúlt napok vizsgálataiból, miután az iratok  
a Halasi  Városgazda Zrt.-től  átkerültek,  számára világossá volt,  hogy 2003-ban történt  az a 
döntés,  amivel  a  képviselő-testület  a  hivatalban  végzett  ügyintézést  és  valamennyi  feladatot  
először a TÖV Kft.-nek átadta. Amikor a TÖV Kft. a Halasi Városgazda Zrt.-be beolvadt ez a  
feladat a Zrt. feladatává vált. Az elmúlt években, amit szintén több dokumentum mutat, a Halasi  
Városgazda Zrt.-nél  készített  különböző  jelentések  voltak  azok,  amelyeket  a  minisztériumhoz,  
illetve az őt képviselő MAG Zrt.-hez továbbítottak. 2008 végén szerződésmódosítás volt, ahogy  
már elhangzott. Ezután 2009. februárjában történt egy vizsgálat a MAG Zrt. részéről, amiben a  
már felolvasott megállapításokat megtették, sok más egyéb mellett. Lényegében ez volt az utolsó  
olyan jegyzőkönyv, ami az Ipari Parkkal, a pályázatával, illetve annak bármilyen vizsgálatával  
kapcsolatban az elmúlt napokban előkerült. Elképzelhető, hogy még valamilyen irat elfekvőben  
van  a  kutatómunka  után  is.  Ezt  részletesebb  vizsgálatok  alkalmával  fogják  kideríteni.  
Pillanatnyilag a 2009. februári jegyzőkönyv, ami mértékadóan megállapítja a tényeket. Ez a levél  
is arra hivatkozik, hogy az itt megtett megállapítások alapján kívánnak elállni a szerződéstől.
Pajor  Kálmán  képviselő  kérdésére  válaszolva  elmondja,  hogy  a  kamatszámítás  a  különböző 
tárgyalások  és  egyeztetések  eredménye  lehet.  Egyáltalán,  hogy  melyik  időponttól  és  milyen  
mértékű kamatot számítanak. Nagyságrendi számítások alapján egyértelmű, hogy 50 millió Ft  
feletti összegről van szó.

Hozzászólások 
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Aradszky Lászlóné képviselő:

Polgármester Úr azt mondta, hogy a Halasi Városgazda Zrt.-hez körülbelül 2003-ban került az  
ügy.  Az  ő  feladatuk  lett  volna,  hogy  benépesítsék  ezt  a  területet  és  megpróbálják  a  
vállalkozásokat  odairányítani.  Azt  tudja,  hogy nehézkesen ment  éveken keresztül  és  különféle  
engedményeket  is  kaptak  a  pályázni  vágyó  vállalkozók.  Nem  tudja,  hogy  a  teljes  pályázati  
rendszert  is  megkapták-e  vele,  hogy  felügyeljék  és  a  szükséges  féléves,  éves  jelentéseket  
megtegyék. Nem biztos ebben. Az önkormányzatnál valamelyik főosztályon kezelhették ezeket a 
pályázatokat. A Halasi Városgazda Zrt.-nek csak a benépesítés lett volna a fő feladata véleménye  
szerint.

Gyovai István polgármester:

Aradszky Lászlóné képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy 2003. június 3-i dátummal  
előtte van a Gazdasági és Közlekedési  Minisztérium felelős főosztályvezetőjének címzett levél,  
amelyben  a  Polgármester  Úr  értesíti  a  szervezetet  arról,  hogy  a  100  %-os  önkormányzati  
tulajdonban  lévő  TÖV  önkormányzat  vagyonkezelő  gazdasági  társaságnak  adja  át  a  város  
önkormányzata által létrehozott és működtetett Kiskunhalasi Ipari Park működtetését. Véleménye 
szerint a Polgármesteri Hivatal nem tudott volna bármilyen adatot kivenni ebből a rendszerből,  
kizárólag a TÖV Kft.-n, illetve később a Halasi Városgazda Zrt.-n keresztül. Ezt követően 2003.  
június 26-án a minisztérium válaszlevelében rögzítette azt, hogy tudomásul veszi ezt a döntést.  
Ilyen  fajta  értesítés  történt  annak  idején.  Nyilván  az  önkormányzat  döntött  arról,  hogy  a  
működtetést átadja a TÖV Kft.-nek. Utána arról külön döntés már nem kellett,  hogy a Halasi  
Városgazda Zrt. is ezt munkát végzi.

Hunyadi Péter képviselő:

Megdöbbentőnek  tartja  az  előterjesztést.  Pályázati  pénzek  bevonása  helyett,  amiben 
reménykedtek  és  alpolgármester  is  született  ebből  a  célból,  pályázati  pénz  visszafizetéséről  
beszélnek.  Igazi  hidegzuhany  mindannyiuk  számára.  Kiskunhalas  amúgy  sem  jeleskedett  a  
pályázati  pénzek  bevonásában.  Útépítés,  iskolafelújítás  született  alacsony  támogatással,  
gyakorlatilag hitelből. Más városokhoz, településekhez képest arányait tekintve viszonylag kevés  
pályázat  nyomon követése  nem lett  volna  szabad,  hogy meghaladja  a  Polgármesteri  Hivatal  
felkészültségét. Nem érti ezt a hozzáállást. Az elmúlt időszakban is sokat küzdöttek, felhozhatná a 
Városmenedzser Kft. ügyét. Lehet, hogy vitatható, de ilyen szervezetnek lennie kellene régen. A  
Gazdasági  Programban  egyébként  ezt  felelevenítették.  Nagyon  sajnálatos  és  ide  vezet  ez  a  
mentalitás és ez a hozzáállás, ami jellemezte és most is jellemzi a várost. Ebből nagyon sürgősen  
ki kellene lépni, mert döbbenetes, hogy pénzek bevonása helyett visszafizetésnél tartanak. Ennek  
az ügymenetnek, elmaradt beruházásoknak felelőse kell legyen. A város gazdaságélénkítéséről  
nem is beszélhetnek,  ha nem tudnak olyan pénzeket  bevonni,  amelyek úgy tűnik,  hogy mások 
számára rendelkezésre állnak. Kiskunhalas valamiért nem is fogadókész. Még ezt a keveset is  
nemtörődöm módon kezelik. Egyáltalán milyen színvonalú volt ez az átadás? Lényegében baráti  
kézből vehették át a város irányítását és ez ennyire nem volt téma, bár 2009-ben megszületett ez  
a  jegyzőkönyv.  Erről  nem  hallottak  és  most  kerül  eléjük,  hogy  80-100  millió  Ft-os  kiadást  
jelenthet ennek a városnak a következő három évben. Egészen döbbenetes ez a történet. 
Még nem tudják,  hogy más pályázatok esetében nincs-e ugyanilyen időzített  bomba, ha ilyen  
ügymenet folyik pályázati pénzek kezelésében. 
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Aradszky Lászlóné képviselő:

Nem szeretne vitatkozni az előbb hallottakkal.  Azt elfogadja,  hogy működtetésre megkapta az  
Ipari Parkot a TÖV Kft., majd a Halasi Városgazda Zrt. Tudja, hogy kiemelt feladata volt a park  
benépesítése. Mégiscsak megvizsgálná, hogy a pályázattal járó összes feladatot is magkapta-e.  
Ha  meg  is  kapta,  akkor  nem  igaz,  hogy  egy  főosztály,  vagy  a  jegyző,  vagy  a  mindenkori  
polgármester nem kérdezett rá, hogy a mindenkori előírásoknak eleget tesznek-e. Akkor is ha  
történt,  és  akkor  is,  ha  nem  történt  semmi.  Sajnos  éveken  keresztül  hiába  várták,  hogy  
vállalkozások  beköltöznek.  Akkor  ezt  kellett  volna  jelenteni  ezek  szerint.  Mindenképpen 
utánanézne, hogy ki volt ezért a felelős. 

Halász Balázs alpolgármester:

Azt láthatják, hogy a 2000-es években nagyon sok ipari park létesült az országban, van ahol már  
a másodikat építik, mert olyan szerencsés helyet találtak neki, a tranzitútvonalak mellett. 
Náluk ennek a területnek a kijelölése elég szerencsétlen helyen történt. Nem megközelíthető és  
nem az út mellett van. Kiskunhalas egyébként is vákuumban van a 5-ös és a 6-os számú főút  
között. Örülnének, ha olyan létesítménnyel rukkolnának elő, amit lát az áthaladó Kiskunhalason.  
Az  Ipari  Park  is  lehetett  volna  ilyen,  ha  a  jánoshalmi  becsatlakozás  köré  épül.  A  város  is  
megragadta azt a lehetőséget, hogy ezt a pályázati pénzt megszerezze, hiszen közel 92 millió Ft-
ot kapott a város, amikor az Ipari Parkot létrehozta. Emlékezhetnek rá, hogy a városon keresztül  
mennyi homokot  szállítottak oda a terület  feltöltésére,  mire hasznosítható állapotba került.  A 
közműveket  odavezették  és  kövesutat  készítettek,  ami  a  Vállalkozók  útja  nevet  viseli.  Minden 
önkormányzatnak az volt a célja, hogy új munkahelyet teremtsen. A ládagyárra és az ott létesült  
cégekre is ráfogták, hogy az Ipari Park  szerves részei. 
Az  elmúlt  ciklusban  több,  mint  10  vállalkozó  jelentkezett,  majd  eltűntek.  Volt  szó  hűtőház  
létesítéséről és energiafű feldolgozásáról. Ma 1-2 cég működik ott és próbál azért tenni, hogy a  
vállalkozását erősítse. 
Az ellenőrzéskor kibukott,  hogy milyen dolgok hiányoznak. Azt a személyt  már kereshetik, aki  
ezzel  foglalkozott,  mert elhunyt,  nem tud számot adni.  Tizenhárman döntési helyzetben voltak 
akkor. Dr. Várnai László akkori polgármester mindig azt mondta, hogy Pajor Kálmán képviselő  
zaklatja a Hivatal dolgozóit. Biztos nem jutott eszébe, hogy megnézze, a Hivatal eleget tesz-e  
azoknak az elvárásoknak 2008-2009-ben, ami ezzel kapcsolatos. Ezt a Városfejlesztési Osztály és  
nem a jegyző kezelte. 
Kéri, hogy kicsit nézzenek magukba. Láthatják, hogy hibáztak, ezt kell most helyre hozni. 

Nagy Péter alpolgármester:

Hosszú távra visszatekintve emlékszik,  hogy mindig gond volt az Ipari Parkkal.  Annak idején 
sorra épültek  az ipari  parkok,  mert  nagyon könnyű volt  rá pénzt szerezni.  Sajnos  ez  volt  az  
indítók oka a pályázatnak, de megalapozatlan volt az előkészítés és a döntés is. Kiskunhalason 
már abban az időben is üresen álltak az ipari létesítmények. Ekkor kezdtek bele az Ipari Park  
építésébe. Ilyen felelőtlenül nem lehetett volna csinálni.
Azt javasolja, hogy a határozati javaslat 3. pontjába vegyék bele, hogy a polgármester indítson  
vizsgálatot,  ki(k)nek  a  hibájából  keletkezett  a  városnak  ilyen  fizetési  kötelezettsége,  amit 
hozzanak nyilvánosságra. Az is felháborító dolog, hogy 2009-ben ebben az ügyben konkrét jelzés  
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történt,  de  intézkedést  nem  hoztak  rá.  Ezt  meg  lehetett  volna  előzni  azzal,  hogy  2009-ben  
megtörténnek az intézkedések.  Épp elég baja van a városnak.  Még a kihulló  csontvázakat  is  
takarítsák el? Maximálisan fel van háborodva és feltétlenül kéri a Polgármester Urat vagy egy 
ad  hoc  bizottság,  vagy  egy  szakértői  bizottság  felállítására,  valamint  hogy  kerüljön  a 
nyilvánosság elé. 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Közpénzről van szó és nem is kevésről, ahogy hallották,  legkevesebb 50 millió Ft-ról.  Sokkal  
kisebb összegű ügyekben is folynak vizsgálatok. Az ő véleménye szerint is fel kell göngyölíteni ezt  
az ügyet, a mulasztás okát fel kell tárni és a felelősség kérdését egyértelműen tisztázni kell. Ő is  
azt  szerette  volna  javasolni,  hogy  a  képviselő-testület  3.  pontként  egy  olyan  kiegészítést  is  
szavazzon meg,  ami  erre  vonatkozik.  Ezt  a  vizsgálatot  nem is  igazán egy  képviselő-testületi  
bizottságnak, hanem a Polgármesteri Hivatalnak és a polgármesternek kellene lefolytatnia. 
A kiegészítése úgy szólna, hogy a polgármester a felelősség megállapításáról szóló beszámolóját  
a következő rendes ülésen terjessze a képviselő-testület elé. Ezt szeretné módosító indítványként  
megszavaztatni. 

Pajor Kálmán képviselő:

Még hozzátenné, hogy a 2009. február 25-i helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv, anyag 
miért nem került a képviselő-testület elé? Ezt is vizsgálni kellene, mert erről a képviselő-testület  
nem tájékozódott.  Mi lett a sorsa ennek a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvnek,  ha egyáltalán  
készült? Csak készült, ha hivatkoznak rá. 
Érdekes a három módosítás is. Folytak különféle intézkedések, csak nem azok, amelyeknek kellett  
volna.  Azt  is  feltétlenül  kérik  megvizsgálni,  hogy  a  helyszíni  ellenőrzések  miért  maradtak 
hatástalanok.

Gyovai István polgármester:

Az  elhangzottakkal  kapcsolatban  összefoglalásként  néhány  mondatot  mondana.  Véleménye  
szerint valamennyi képviselő részéről egyértelmű a felháborodás, meglepetés, amit ez a levél és  
annak kapcsán készült előterjesztés kiváltott. A derült égből érkezett ez a villámcsapás.
Ahogy  már  utalt  rá,  a  polgármesteri  feladatok  átvétele  során  nem  kapott  erről  semmiféle  
felvilágosítást. Azt is el kell mondania, hogy a polgármesteri feladatok átadás-átvétele során a  
polgármesteri feladatok átvétele történik, nem pedig az egyes gazdasági társaságoké. Ugyanígy  
nem kapott felvilágosítást a strand új medencéjének építéséről, vagy ehhez hasonló dolgokról.  
Ilyen tekintetben ez nem a polgármesteri feladatátadás tárgya kellett, hogy legyen. Ez teljesen 
egyértelmű. 
Utalás történt  arra,  hogy ebben az önkormányzatban létrejött  olyan alpolgármesteri  funkció,  
amely  alapvető  feladataként  kellett,  hogy  elvégezze  a  gazdasági  társaságokkal  kapcsolatos 
teendőket. Semmilyen felvetés nem volt az elmúlt háromnegyed év során, hogy a Ipari Parkkal  
kapcsolatban  probléma adódott  volna.  Azt  tudja,  hogy  abban az  időszakban,  amelyről  most  
beszélnek, vagyis 2006-2010 között volt egy alpolgármestere a városnak, aki szoros felügyeletet  
gyakorolt  a  Halasi  Városgazda  Zrt.  ügyei  felett.  Pontosan  ebben  az  időszakban  jócskán 
felmerülhetett volna, hogy az Ipari Parkkal kapcsolatban az akkor elvégzett vizsgálatok révén 
milyen feladatok, hiányosságok vannak a rendszerben. 
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Felmerült,  hogy  milyen  nagy  szükség  lenne  a  Városmenedzser  Kft.-re.  Pontosan  ez  volt  az  
időszak, amikor a Városmenedzser Kft. már működött ebben a városban. Véleménye szerint az  
akkori többség bármikor feladatául adhatta volna akár az Ipari Park működtetésével kapcsolatos  
feladatokat is. Számtalan szempont felmerült, akár érdemiek, akár nem azok. Holnap reggelig is  
vitatkozhatnak  ezen.  Az  érdemi  kérdéseket  teljesen  egyértelműen  egy  érdemi  vizsgálat  tudja  
tisztázni. Ha személyes felelősségek is felmerülnek, akkor azzal együtt. Ahogy utalt rá, itt van a 
levél borítékja is. Első felháborodásában azokat a megjegyzéseket írta a levél borítékjára, hogy  
"Lehet-e  még  valamit  tenni?",  "Hogyan  lehet  elindítani  a  részletfizetést?",  „Vizsgálat  és  
felelősség megállapítása!”.  Szóba sem kerülhet az, hogy ebben az ügyben és különösen ilyen 
nagy  összegben  bármit  is  „elmismásoljanak”.  Azokat  a  jogkövetkezményeket,  amelyek  az 
önkormányzatra nézve akár még károsak is lehetnek, ezeket is fel kell deríteni, illetve számításba  
kell venni. Egyetért azzal, hogy 3. pontként kerüljön bele a határozati javaslatba, ami elhangzott.  
Véleménye szerint a legkorrektebben dr. Skribanek Zoltán képviselő fogalmazta meg, amit Nagy 
Péter alpolgármester is. 
Kéri  dr.  Skribanek  Zoltán  képviselőt,  hogy  még  egyszer  ismertesse  a  módosító  javaslatát.  
Természetesen a határozati javaslat részének tekinti a javaslatot.

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

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

Gyovai István polgármester:

További észrevétel  nem lévén a vitát  lezárja és javasolja  a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását a fentiek figyelembe vételével. 

 No: 479 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Távol
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Távol Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Távol
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.júl.:21 16:13:55
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 12 100,00% 80,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 12 100.00% 80,00%
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Nem szavazott 0  0,00%
Távol 3  20,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

175/2011. Kth.
2001. december 17-én 517/i/2001 számon nyilvántartott ”Gazdaságfejlesztési Célelőirányzatból  
támogatott ipari park fejlesztési rendszer keretében az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1999.(XI. 27.) sz. Korm. Rendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. Rendelettel és  
az  55/1999  X.15.)  GM  rendelettel  módosított  33/1998.  (V.22.)  IKIM  rendelet  alapján  a  
vállalkozások beruházási és működési feltételeit javító ipari parkok létrehozása” támogatására  
kötött vissza nem térítendő támogatás

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  
polgármestert,  hogy  a  MAG  Zrt.-vel,  illetve  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztériummal  
tárgyalásokat  folytasson  a  2001.  december  17-én  517/i/2001  számon  megkötött  
támogatási szerződésben nyújott  35.413.057,-Ft támogatás visszafizetése tárgyában.

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Barta József városfejlesztési osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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Gyovai István polgármester:

Más  napirend  nem  lévén  megköszöni  a  jelenlévők  részvételét  és  a  képviselő-testületi  ülést  
befejezettnek nyilvánítja. Akik most mennek nyári szabadságra, azok számára kellemes perceket  
és üdülést, míg a többiek számára jó munkát kíván.

Ülés befejezése 16:14:24 

(: Gyovai István :) (: Dr. Ferenczi Mária :)
     polgármester jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Aradszky Lászlóné:) (: Vili Gábor :)
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