
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 
(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és 
Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottsága, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet 1.10 pont helyébe a következő rendelkezés lép:  

“1.10. Jogosult az önkormányzat nevében pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az 
önkormányzati önerőt nem igényel és az elnyert támogatás a későbbiekben működési 
többletköltséget nem eredményez, valamint jogosult a pályázat nyertessége esetén a 
megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására, dokumentumok aláírására. 

2. § 

A Rendelet 2. melléklet 1.34. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

“1.34 Jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény 
vagy az Önkormányzat tulajdonában lévő, de más intézménynek vagy szervezetnek 
vagyonkezelésébe vagy egyéb használatba adott ingatlan pályázatához, amennyiben a 
pályázat önkormányzati önerőt nem igényel.” 

 
3. § 

A Rendelet 2. melléklete a következő 1.37. ponttal egészül ki: 

“1.37. Jogosult az önkormányzat nevében olyan szerződések megkötésére, amelyek tárgya - 
különösen - kölcsönös együttműködésre irányul, ha az önkormányzati önerőt nem igényel és a 
későbbiekben működési többletköltséget nem eredményez. 

 
4. § 

A Rendelet 2. melléklete a következő 1.38. ponttal egészül ki: 

“1.38. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy önálló hatáskörben döntsön a közbeszerzési terv alábbi részadatainak 
módosításáról: közbeszerzés tervezett mennyisége, közbeszerzésre irányadó eljárási rend, 
tervezett eljárás fajtája, eljárás megindításának tervezett időpontja, szerződés teljesítésének 
várható időpontja.  

 



5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Kiskunhalas, 2018. szeptember 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
  polgármester                         jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2018. szeptember 28. 
 
 
 
 
        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
                 jegyző 
 
 


