
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
203/2022. Kth. 

Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság I. félévben 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
 

H a t á r o z a t  

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság 2022. első félévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló beszámolóját az alábbiak szerint: 
 

 A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. 
mellékletének módosítása 

 A Kiskunhalas, Inoka Kistelekpuszta 181/14. szám alatti ingatlan értékesítése 
 Döntés a Kiskunhalas, Széksós utca 13. szám alatti önkormányzati bérlakás vételi 

kérelméről 
 A Hold utcai, Eskü téri, Báthory és Bajza utcai ügyfelek forgalmi rend felülvizsgálata, 

egyes lemezszintemelés vagy íves keresztmetszetű menetdinamikai küszöb építése 
iránti kérelmének vizsgálata 

 Székely utca 1. szám alatti ingatlan átalakításához tulajdonosi hozzájárulás megadása 
 Tulajdonosi hozzájárulás a 42073/16 hrsz.-ú önkormányzati területen töltéserősítés 

munkálatokhoz 
 A Kiskunhalas, 143/A/19 hrsz. szám alatti ingatlan értékesítése 
 A Kiskunhalas, Thúry J. u. 6. fsz. 11. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítése 
 Döntés a Kiskunhalas, Széksós utca 13. szám alatti önkormányzati bérlakás vételi 

kérelméről 
 Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. taggyűlés tartása nélküli határozatok 

meghozatala 
 A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. 2021. évi beszámolója, a 

2022. üzleti tervének, illetve Javadalmazási Szabályzatának elfogadása, valamint a 
vezető tisztségviselők részére felmentvény megadása 

 A Kunság-Halas Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának, 2022. üzleti tervének, 
valamint a Javadalmazási Szabályzatának elfogadása 

 A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása 
 Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. 2021.évi egyszerűsített beszámolójának 

elfogadása 
 Tulajdonosi hozzájárulás közterület felett esővédő felszereléséhez a 3884 hrsz. alatti 

ingatlanra 
 Tulajdonosi hozzájárulás közterület felett árnyékoló, közterületen virágkaspó és 

kerékpár tároló elhelyezéséhez a 128 hrsz. alatti ingatlan előtt 
 Tulajdonosi hozzájárulás kapubejáró létesítéséhez a Szélmalom u. 36. szám előtt 
 Tulajdonosi hozzájárulás parkolók létesítéséhez (Dr. Nagy Mór u., Hajnal u., Dob u.) 
 A Kiskunhalas, Szondy utca 1. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre  
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