
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. február 24-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
28/2022. Kth. 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Városi 
Bölcsőde és Thorma János Múzeum, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
többletbevétele 
 

H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete többletbevétel felhasználásával járó 2022. évi 
módosított bevételi – és kiadási főösszegének 17.362.887 Ft-tal történő megemelését, 
melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 
Bevétel felhasználás célja: az intézmény a többletbevételt dologi kiadásaira, valamint 
az épület értékét növelő beruházás megvalósítására kívánja felhasználni. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi 
Napsugár Óvodák többletbevétel felhasználásával járó 2022. évi módosított bevételi – 
és kiadási főösszegének 8.207 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő 
költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 
Bevétel felhasználás célja: az intézmény a többletbevételt dologi kiadásaira kívánja 
felhasználni. 
 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Bölcsőde 
többletbevétel felhasználásával járó 2022. évi módosított bevételi – és kiadási 
főösszegének 3.258 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési 
rendelet módosításba be kell építeni. 
Bevétel felhasználás célja: az intézmény a többletbevételt dologi kiadásra kívánja 
felhasználni. 

 
4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Thorma János 

Múzeum többletbevétel felhasználásával járó 2022. évi módosított bevételi – és kiadási 
főösszegének 200.244 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő 
költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 
Bevétel felhasználás célja: az intézmény a többletbevételt dologi és beruházási 
kiadásaira kívánja felhasználni. 

 
5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal többletbevétel felhasználásával járó 2022. évi módosított 
bevételi – és kiadási főösszegének 2.493.270 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron 
következő költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 
Bevétel felhasználás célja: az intézmény a többletbevételt dologi és beruházási 
kiadásaira kívánja felhasználni. 
 

 
 
 



 

 

Határidő: 2022. február 24. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Stírné Prikidánovics Tímea igazgató KIGSZ 
Ácsné Fehér Klára intézményvezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
Márton-Miskei Beáta intézményvezető, Városi Bölcsőde 
Szakál Aurél igazgató, Thorma János Múzeum 
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
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