
Kiskunhalas város képviselő-testületének 2007. december 17.-i ZÁRT ülésén hozott 
döntésekről: 

 
353/2007. Kth 
Képviselő-testület döntése alapján a Kiskunhalas város Közművelődéséért díjat 2008. évben a 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési KHT ügyvezető igazgatója 
Rémán János kapja meg.  
 
354/2007. Kth 
1.Kiskunhalas város Képviselő-testülete hozzájárul Rémán János korengedményes nyugdíjba 
vonulásához, munkaviszonyát e jogcímen  2007. december 27-ei hatállyal megszünteti és a 
megállapított nyugdíj összegét költségvetésében biztosítja.  
A Képviselő-testület Rémán János korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatban 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyugdíjbiztosítási  igazgatási szervnek küldje meg a 
megállapodást és a nyilatkozzon a nyugdíj egy összegben  történő befizetéséről. 
 
2. A Képviselő-testület 2007. december 28-ai hatállyal, határozott időre, az új igazgatói 
pályázat eredményes lezárásáig megbízza a Kiskunhalasi Művelődési Központ Közhasznú 
Társaság ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával Király Gábor jelenlegi 
igazgatóhelyettest, munkabérét  256.500 Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
355/2007. Kth 
Kiskunhalas város Képviselő-testülete Balogh Zoltánné közalkalmazotti jogviszonyát  
kérésére  2007. december 31.  napjától,  8 hónapos felmentési idő figyelembevételével 
megszünteti, mivel nyugdíjasnak minősül.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkavégzési kötelezettség alól a 
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ működése megkezdése napjától - előre láthatólag 
2008. január 1-től -  mentesítse.  
 
356/2007. Kth 
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a HALASTHERMÁL Fürdő és Idegenforgalmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság tulajdonosának javaslatát a Kft. ügyvezetői tisztségének jóváhagyására 
az alábbiak szerint: 
 
— A HALASTHERMÁL Kft. ügyvezetője 2008. január 01. napjától 2008. december 31. 
napjáig Makai Krisztián a HALASI VÁROSGAZDA Zrt. intézményellátási igazgatója. 
— Az ügyvezető részére az ügyvezetői többletfeladat ellátásáért a HALASI VÁROSGAZDA 
Zrt. 130.500 Ft/hó munkabért fizet az ügyvezetőnek külön munkaszerződés alapján. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a VÁROSGAZDA Zrt. vezérigazgatóját, hogy az ügyvezető 
bejelentéséhez kapcsolódó Cégbírósági iratokat 15. napon belül készítse elő és a Zrt. 
költségvetésének terhére változás bejegyzési okiratokat nyújtsa be. 
 
3.) Utasítja továbbá a Zrt. vezérigazgatóját, hogy 15. napon belül Farkas István 
munkaviszonyát szüntesse meg és az új ügyvezetővel a munkaszerződést kösse meg.   
 
357/2007. Kth 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos  a Halasi 
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálói feladatai ellátására  
2008. január 1-től 2012. december 31-ig  Rózsáné Takács Szílvia vállalkozót bízza meg. 



Megbízási díját 150.000.- + ÁFA/hó Ft. összegben állapítja meg. 
 
358/2007. Kth 
A Képviselő-testület    a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. tv. 
22.§ (1) bekezdése alapján Romvári Frigyes Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság  külsős  
bizottsági tagság megszűnését tudomásul veszi, egyidejűleg a Környezetvédelmi, 
Mezőgazdasági és Kistérségi  Bizottság  tagjának megválasztja.   
 

Kiskunhalas város képviselő-testületének 2007. december 17.-i nyilvános ülésén hozott 
döntésekről: 

 
360/2007. Kth 
A Képviselő-testület a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei 
Kirendeltsége a 3232/2007.sz. törvényességi észrevételében  foglaltakat tudomásul veszi. 
Az építési szabályzatról szóló kifogásolt módosításokat a szabályozás soron következő 
módosítási eljárása során a rendeletalkotást megelőzően  államigazgatási véleményezésre 
bocsátja.   
 
361/2007. Kth 
A  Képviselő-testület  Kiskunhalas városban a gyógyszertári  ügyelet  tervezett szolgálati 
rendjével az alábbiak szerint  egyetért: 
 
A városban működő   

Alma Patika (TESCO) 
Arany Mérleg Patika 
Arany Oroszlán 
Belvárosi Patika 
Boróka Patika ( közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító részlege) 
Forrás Patika 
Kárpát Patika 
Kertvárosi Patika 
Szélmalom Patika 

ügyeleti rendje,  heti váltásban az alábbi: 
- hétfőtől- péntekig 20.00 - 22.000 óráig, 
- szombaton  20.00- vasárnap reggel 09.00 óráig, 
- vasárnap 19.00 órától  hétfő reggel 07.00 óráig, 
- ünnepnapon állandó, 
valamint hétfőtől péntekig 22.00 órától másnap reggel 07.30 óráig sürgős esetben az ügyeleti 
szolgálaton túl köteles 30 percen belül a beteget kiszolgálni készenléti szolgálat formájában, 
az orvossal történt telefonos egyeztetést követően. 
 
362/2007. Kth 

1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete változatlan tartalommal meghosszabbítja Civil 
Alap Közalapítvánnyal 2003-ban megkötött közművelődési megállapodás lejáratának 
határidejét 2008. június 30-áig.  

2. Kiskunhalas város Képviselő-testülete változatlan tartalommal meghosszabbítja a 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális, Közművelődési Közhasznú Társasággal 
a jelenleg érvényben lévő közművelődési megállapodás lejáratának határidejét 2008. 
június 30-áig.  



 
363/2007. Kth 

Kiskunhalas város Képviselő-testülete a 2008. évben közművelődési megállapodást 
megkötését kezdeményezi a Német Kisebbségi Önkormányzattal, melynek keretén belül 
közreműködésüket kéri a város és intézményei, valamint civil szervezetei külföldi 
kapcsolatai alapján az általános és középiskolás tanulók közötti tartós diákcsere-
kapcsolatok létrehozásban, gondozásban. Segítsék elő ezzel Kiskunhalas diákjainak 
anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlási lehetőségeinek bővítését. Támogassák, 
hogy a város diákjai és a kapcsolatban résztvevő különböző nemzetiségű diákok 
megismerhessék egymás országainak kulturális értékeit és nemzeti hagyományait, ezzel is 
hozzájárulhassanak az egységes európai szellemiség kialakulásához. Legyenek gazdái a 
kétévente megrendezésre kerülő általános és középiskolás  nyelvi versenynek. 

 
364/2007. Kth 

Kiskunhalas város Képviselő-testülete a 2008. évben közművelődési megállapodás 
megkötését kezdeményezi Martonosi Pál Városi Könyvtárral az alapfeladatait meghaladó 
tevékenységre, melynek a célja a város történetét részletesen feldolgozó helytörténeti 
kutatómunka anyagi feltételeinek biztosítása, tanulmányok elkészíttetése, kiadványok 
gondozása, a munkához szükséges további támogatások megszerzése, pályázatok 
benyújtása. 

 
365/2007. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Programját a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
(A Közoktatási Esélyegyenlőségi Programot terjedelmére való tekintettel nem közöljük, 
megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.) 
 
366/2007. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati 
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv módosítását. 
 
(A fejlesztési tervet terjedelmére való tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatalban.) 
 
 
367/2007. Kth 

1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete felszólítja a Berki Viola Közalapítvány 
kuratóriumát és felügyelő-bizottságát, hogy további működése során állítsa helyre a 
jogszabályokban és az alapító okiratban rögzített működési rendet. 

2. A képviselő-testület a 2008-as beszámolási időszaktól külön kéri be a Közalapítványok 
– közöttük a Berki Viola Közalapítvány  - Felügyelő-bizottságainak állásfoglalásait, 
melyek a testület elé kerülő beszámolók önálló fejezetét képezik. 

3.  A Berki Viola Közalapítvány kuratóriuma egészüljön ki további két fővel: 
 Ferincz János (an. Szakony Julianna; született Csörnyeföld, 1948. 

december 19. lakik: Kiskunhalas, Kocsis Lajos u. 4.),  
 Jakabfi Márta (an. Cseh Margit; született: Kecskemét, 1959. szeptember 

27. lakik: Kiskunhalas, Katona J. u. 5  
 
 



368/2007. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a Kiskunhalasi 
Református Egyházközség Presbitériumával kötendő együttműködési megállapodást. 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
A KÖZOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY 82.§ (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 
-képviseli Dr. Várnai László polgármester-, a továbbiakban Önkormányzat, 
 
másrészről Kiskunhalasi Református Egyházközség Presbitériuma (6400 Kiskunhalas Hősök tere 2.) 
–képviseli Bödecs Pál elnök lelkész-, továbbiakban Egyházközség 
 
között a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 82.§ (6) bekezdése alapján a kötelező 
közoktatási feladatok tárgyában 2008. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozólag a mai napon az 
alábbi feltételek szerint: 
 

1. Egyházközség vállalja, hogy az általa indítandó csoportok, osztályok számáról a tervezéskor 
tájékoztatja az Önkormányzatot. 

2. Önkormányzat vállalja, hogy a beiratkozás időpontjáról, az általa fenntartott intézményekben 
indított csoportok, osztályok számáról tájékoztatja az Egyházközséget, határozatában 
figyelembe veszi az Egyházközség beiskolázási terveit. 

3. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Egyházközség által fenntartott közoktatási intézmény 
vallásilag, világnézetileg elkötelezett intézmény, és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 81.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermekek, tanulók felvételekor előfeltételként 
kikötheti a református keresztény hitelvek elfogadását. 

4. Egyházközség vállalja, hogy 2008/2009. tanévtől kezdődően ezen megállapodás alapján vesz 
részt az Önkormányzat kötelező közoktatási feladatellátásban. 

5. Egyházközség vállalja, hogy az intézmény alapító okiratában meghatározott felvehető 
maximális gyermek, tanulói létszám legalább 25 %-ának megfelelő számú gyermeket, tanulót 
felvesz Kiskunhalas város illetékességi területéről. 

6. Egyházközség vállalja, hogy a felvételi kérelmek teljesítésénél –a törvény előírása szerint- 
előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre Önkormányzat és Egyházközség között az 
Ökumenikus Óvoda működtetésére létrejött közoktatási megállapodás, a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 
foglalt rendelkezések az irányadók. 

8. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
írták alá. 

 
Kelt: Kiskunhalas, 2007. december 
 
 
 .............................................................  ............................................................. 
 /: Dr. Várnai László :/ /:Bödecs Pál:/ 
 polgármester elnök lelkész 
 
369/2007. Kth 

1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete egyetért a Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-
fejlesztési Konzorcium határozatával, amely szerint a Konzorcium tagjai a 



közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a értelmében szakképzés-
szervezési non-profit gazdasági társaságot hozzanak létre zártkörű részvénytársaság 
formában, amely gazdasági társaság megalapításához szükséges törzstőkéhez a 
közreműködő fenntartók az intézményeikben szakképzésben résztvevő diákok 
arányában járulnak hozzá. 

 
2. Kiskunhalas város Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Dél-Bács-

Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorciumban közreműködő szakképző 
intézményével részt kíván venni egy szakképzés szervezési non-profit gazdasági 
társaság megalakításában. 

 
3. Kiskunhalas város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a megalakuló szakképzés 

szervezési non-profit zártkörű részvénytársaság pályázatot nyújtson be a TÁMOP-
2.2.3/07/2, a „TISZK Rendszer továbbfejlesztése” címmel kiírt pályázatra. 

 
4. Kiskunhalas város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az alábbi 

szövegezésű szándéknyilatkozat aláírására:  
 
„Alulírottak a mai napon kifejezzük azon szándékunkat, hogy  
a Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium 2006. szeptember 26-

án elfogadott Konzorciumi Megállapodásában foglaltak alapján,  
- valamint a Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium 2007. 

március 22-én elfogadott Működési Kézikönyve,  
- a Konzorcium határozatai, különösen pedig a szakképzés szervezési non-profit 

gazdasági társaság létrehozásáról szóló 22/2007. (X. 16.) KT határozat alapján,  
hivatkozással  

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B §-ában  
- a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában  
- valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben foglaltakra 
területi szakképzés-szervezési non-profit gazdasági társaságot hozunk létre. Az így 
létrehozott társaság elsődleges feladata az általunk fenntartott szakképző intézmények 
vonatkozásában a szakképzéssel kapcsolatos feladatok közös megszervezése, valamint 
a Nemzeti Fejlesztési Terv 2 keretén belül a TÁMOP-2.2.3/07/2, a „TISZK Rendszer 
továbbfejlesztése” címmel kiírt pályázaton való részvétel és a pályázatban vállalt 
feladatok ellátása. 
Együttműködő felek meghatalmazzák Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot, 
mint gesztort a pályázati kiírás szerinti koordinátori feladatok ellátására, illetve a 
pályázat aláírására. A gesztor feladata továbbá a tervezett pályázat adminisztratív 
vezetése és az előkészítő feladatok irányítása.  
Együttműködő felek elkészítik és benyújtják a pályázati kiírás szerinti pályázatot.  
Együttműködő felek vállalják, hogy ha a pályázat kiírója a pályázati javaslatot 
elfogadja, és a feleknek szerződéskötési ajánlatot tesz, akkor a pályázat kiírójával 
megkötik a támogatási szerződést, a szerződésben foglaltak szerinti feladatokat 
elvégzik.” 

 
370/2007. Kth 
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy akár önállóan, akár 
Kiskunfélegyházával közösen a kiskunsági térségben kezdeményezi a Kunok I. 
Világtalálkozójának megrendezését.  



 
2. A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a 
Nagykunsági Szellemi Műhely képviselőivel, illetve az eddigi szervezőkkel, valamint 
Kiskunfélegyháza város önkormányzatával. A tárgyalások eredményeként kerüljön 
megfogalmazásra a végleges programtervezet, dolgozzák ki az érintettek bevonásával a 
költségvetést. A végleges rendezvény-költségvetés ismeretében kerüljön meghatározásra 
Kiskunhalas város anyagi áldozatvállalásának mértéke. A végleges költségvetési összeg 
kerüljön be a képviselő-testület elé, annak ismeretében döntsünk a további lépésekről. 
 
3. Amennyiben sikerül megállapodni a végleges programelemekben és a költségvetés ma még 
nem látható kérdéseiben, akkor Kiskunhalas városa vállalja a ráeső feladatok elvégzését a 
Kunok I. Világtalálkozójának sikeres megrendezése érdekében. 
 
371/2007. Kth 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a HALAS 
TV. Közösségi és Szolgáltató Kht. Alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan keresse 
meg az ORTT-t, melyben mind a non-profit társasággá történő átalakítás tárgyában, mind a 
Halas TV. üzletrészének átruházásával kapcsolatos kérdéskörben a hivatalos állásfoglalást 
megkéri.  
 
372/2007. Kth 
1.) A Képviselő-testület a HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának módosítását elfogadja.  
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a Zrt. vezérigazgatóját, hogy az alapító okirat módosításához 
szükséges cégeljárási intézkedéseket megtegye, illetve a cégeljárás járulékos költségeihez a 
fedezetet a Zrt. költségvetéséből rendelkezésre bocsássa. 
 
(Az alapító okiratot terjedelmére való tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatalban.) 
 
373/2007. Kth 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a mellékelt  Halasi 
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. KÖZSZOLGÁLTATÁSI 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE aláírására.   

 
(A Közszolgáltatási Támogatási szerződést terjedelmére való tekintettel nem közöljük, 
megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.) 
 
374/2007. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Készfizető 
kezesi szerződés aláírására a Halasi Városgazda Zrt. 20 millió forintos folyószámla 
hiteléhez kapcsolódóan.  

 
2. Kezességvállalás időtartama: 2008 január 01 - 2008 december 31.   
 
3. A Készfizető kezesi szerződésben vállalt fizetési kötelezettség fedezete - amennyiben az 

önkormányzattal szemben a pénzintézet érvényesíti - a Halasi Városgazda Zrt. 2008. 
évi támogatási összege.  

 



375/2007. Kth 
A Képviselő-testület megbízza a MAIEUTIKA Kft.-t Kiskunhalas város Integrált 
Városfejlesztési Stratégiájának elkészítésére 4.900.000.- Ft + ÁFA megbízási díj ellenében. 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
376/2007. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kiskunhalas Város 
szennyvízelvezetésének, tisztítójának fejlesztése és a tisztított szennyvíz elhelyezésének 
projektjét - Európai Uniós és hazai forrásból történő - megvalósítása érdekében pályázatot 
nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás 
elnevezésű kétfordulós pályázatának - kódszám: KEOP-1.2.0 - első fordulójára. 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az első fordulóra benyújtott pályázatot a 
bíráló bizottság támogatásra és ezzel kidolgozásra érdemesnek  ítéli meg, úgy a projekt 
második fordulóra történő előkészítéséhez szükséges önrész a rendelkezésére áll és azt az 
előkészítés teljes időszakában - szükség szerint és folyamatosan - biztosítja.  

A Képviselő-testület ennek érdekében már most elhatározza, hogy a 2008. évi 
költségvetésében erre a célra 20.000.000,- Ft-t azaz húszmillió forintot elkülönít, amely tételt 
a 2008. évi költségvetési rendeletében szerepelteti.  

377/2007. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kiskunhalas Város „EU-szintű nevelési 
infrastruktúra a jövő nemzedékéért” projektje - Európai Uniós és hazai forrásból történő - 
megvalósítása érdekében pályázatot nyújtson be a „Dél - Alföldi Operatív Program Alapfokú nevelési-
oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése” támogatási konstrukció 
kétfordulós pályázatának – kódszám: DAOP-2007-4.2.1/2F - első fordulójára. 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az első fordulóra benyújtott pályázatot a 
bíráló bizottság támogatásra és ezzel kidolgozásra érdemesnek ítéli meg, úgy a projekt 
második fordulójára elfogadott költségvetéshez szükséges önrész  rendelkezésére áll és azt, 
szükség szerint és folyamatosan biztosítja. A Képviselő-testület ennek érdekében már most 
elhatározza, hogy a 2008. évi költségvetésében erre a célra 22.193.663,- Ft-t azaz 
huszonkettőmillió-százkilenvenháromezer-hatszázhatvanhárom forintot elkülönít, amely tételt 
a 2008. évi költségvetési rendeletében szerepelteti.  

378/2007. Kth 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dongér-völgyi út II. 

ütemének (Mártírok u.- Tinódi u. közötti Szakasz) megépítése céljából kisajátítást 
kezdeményez az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokkal kapcsolatban, 
amennyiben a Dél-Alföldi Operatív Program pályázatán Önkormányzatunk kedvező 
elbírálásban részesül. 

 

Hrsz. Tulajdonos Tulajdo-
ni hányad

Az ingatlan 
nagysága (ha, 

m2) 

A 
kisajátítandó 

terület 
nagysága (m2) 

A 
kisajátítandó 

terület 
értékbecsült 

ára (Ft) 

3013 

Daczi Imréné 
Kiskunhalas, 
Mártírok u. 4. 

 

2/4 
 
 

2/4 

1406 1406 

26.200.000 
 
 

13.100.000 



Borbás Imréné 
Kiskunhalas, 
Mártírok u.4. 

3373 

Malisák 
Lászlóné 

Kiskunhalas, 
Kígyó u. 9. 

1/1 1153 231 2.310.000 

 Összesen   1637 41.610.000 
 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási 
eljárás megindítására. 

 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban 

felsorolt, kisajátítással nem érintett területek esetében az adás-vétel, illetve ahol 
szükséges csereingatlannal történő megállapodás lefolytatásával megbízza az 
önkormányzati vagyon kezelésével megbízott gazdasági társaságot, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.  

 
 

Hrsz. Tulajdonos Tulajdo-
ni hányad

Az ingatlan 
nagysága (ha, 

m2) 

Az érintett 
terület 

nagysága (m2) 

A megállapí-
tott ár (Ft) 

3012/2 

Antóni Edit 
Anikó 

Kiskunhalas, 
Grósz F.u. 4/1. 

 1/1 782 18 110.000 

3012/3 

COOP-HALAS 
Zrt. 

Kiskunhalas, 
Köztársaság u.7 

1/1 2038 569 3.400.000 

3014 

Péter Szabó 
Lajosné 

Kiskunhalas, 
Mártírok u. 2. 

1/1 664 664 24.400.000 

3372 

Galambosi 
József 

Kiskunhalas, 
Szász K.u. 30. 

1/1 1191 1038 csere 

3366 

Macska Sándor 
és neje 

Kiskunhalas, 
Csiga u. 7. 

1/2 
1/2 765 765 2.300.000 

3405/2 
Romvári György 

Kiskunhalas, 
Huszár u.15. 

1/1 2642 20 csere 

3402 

Romvári György 
Kiskunhalas, 
Huszár u.15. 

 

887/2268 887 672 csere 

3403 Első Danubius 1/1 3000 3000 csere 



Zrt. 
2040 Budaörs, 

Budapesti út 70. 
 Összesen   6746 30.210.000 

 
379/2007. Kth 
A Képviselő-testület Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Sóstó Sporthorgász Egyesület 
között kötendő haszonbérleti szerződést elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására.  
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

39/2007.(XII.19.)számú rendelete 
 
 

az Önkormányzat 2008.évi átmeneti gazdálkodásáról 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. 
törvény 76.§/1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat átmeneti 
gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 

Kiskunhalas Város Képviselő  -testülete a 2008. évi 
önkormányzati költségvetés megállapításáig a 
hatályos jogszabályok és rendeletei figyelembe 
vételével folytatja gazdálkodását. 

   
2. § 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat bevételeit folytatólagosan szedje be 
és az előző évi kiadási előirányzaton belül a 
kiadásokat arányosan teljesítse a Kiskunhalas 
Város 2007. évi költségvetéséről szóló 
7/2007./III.07./Ktr. számú rendelet alapján. 

 
3. § 
 

/1/ Új beruházás, felújítás nem kezdhető. 
A folyamatban lévők a 2007. évben 

engedélyezett ütem szerint folytathatók, 
befejezhetők. Teljesítésük a 

szerződésekben rögzített ütemek szerint 
kiegyenlíthetők. 

 
/2/ Ötszázezer forint érték feletti új 
kötelezettség csak a Pénzügyi, 

Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
ellenjegyzésével vállalható. 

4. § 
 

/1/ A képviselő-testület a 
közalkalmazottak részére biztosítja a 
képviselő-testület által meghatározott 

pótlékok fedezetét.  
 
/2/ A képviselő-testület intézményvezetők 
részére biztosítja a 2007. évivel azonos 
mértékű vezetői illetmény kiegészítést. 
 
 

5. § 
 

E rendelet 2008. január 1-jén lép 
hatályba. Rendelkezései a 2008. évi 

önkormányzati költségvetési rendelet 
hatályba lépéséig alkalmazhatók. 

 
 
 
Dr. Várnai László      Dr. Ferenczi    Mária 
     Polgármester                       Jegyző



40/2007.(XII.19.)számú rendelete 
                                                                                    
 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (IV.18.) Ktr. sz. rendelet módosításáról  
 

1. § 
 
A temetőkről és a temetkezésekről szóló 17/2000. (IV. 18.) Ktr. sz. rendelet (a továbbiakban: 
Ktr.) a következő preambulummal egészül ki: 

„Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, valamint a 42. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:” 
 

2. § 
 

A Ktr. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
            „(4) A használati időn belül a 9. § (4) bekezdésében említett használati jog  a 
törvényes öröklés rendje szerint öröklődik. A használati idő lejártával a használati jog 
örökösei a sírhely és sírbolt megváltására a használókkal azonos feltételekkel jogosultak.” 
 

3. § 
 
A Ktr. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ (8) A temető területén csak a sírok, sírboltok és urnafülkék díszítésére szolgáló 
tárgyakat szabad elhelyezni úgy, hogy az nem terjedhet túl a megváltott sírhely 
területén, egyéb tárgyak huzamosabb időre szóló elhelyezéséhez a temető 
üzemeltetőjének engedélye szükséges.” 
 

4. § 
 
A Ktr. 11. § (4). bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:  
         (4) /A síremlék…/ 

„A síremlék alapozásának felső síkja az eredeti terepszintet nem haladhatja meg.” 
 

5. § 
 
A Ktr. 16. § (1), (2), (4), (5), (9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a § a következő (17) bekezdéssel egészül ki:  

„(1) A temetők nyitva tartását és munkarendjét az 5. számú melléklet tartalmazza. Az 
üzemeltető a temetők nyitva tartását és munkarendjét jelző táblát köteles a bejáratnál 
elhelyezni. A nyitva tartási időn túl a temető nem látogatható. 
 
 (2) A temetők területén vállalkozásszerűen munkát végzők a temető munkarendjén 
túli időszakban – a 4. számú mellékletben meghatározott – kapunyitási díj megfizetése 
ellenében végezhetnek munkát a temetők területén. A munkavégzés ideje nem 
terjedhet túl a temető nyitvatartási idején. 
 
(4) Tilos a temetőkben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a 
temetőlátogató közönség kegyeleti érzését sérti. 



(5) A temetőbe állatot bevinni (vakvezető kutya kivételével), vagy ott legeltetni, 
valamint a kóbor állatokat etetni tilos. 
 
(9) A temetőben a temetőhasználók által elhelyezett tárgyakért, díszekért, 
tartozékokért, szerszámokért az üzemeltető, az önkormányzat és a temető 
tulajdonosa felelősséggel nem tartozik. 
 
 

6. § 
 

A Ktr. 19. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
         „(2) Az üzemeltető az alábbi kategóriákban szedhet díjakat a 4. számú melléklet       
 részletezése szerint:  

 
A/ Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 

hozzájárulás díja. 
 

B/ Sírásási díjak:  
- egyes sírhely sírásási díja               
- egyes mélyített sírhely sírásási díja              
- kettős sírhely sírásási díja, 
- téglázott (szélesített) egyes sírhely sírásási díja  
- gyermek sírhely sírásási díja 6 éves korig 
- urnasírhely sírásási díja 
- szociális temetés sírásási díja       

     
   C/ Az elhunyt hűtésének díja naponta.   

 
D/ Temetkezési vállalkozó temetőfenntartási hozzájárulása: 
 
- egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési  

vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó épület és kellékei 
egyszeri használatát és a sírásás díját  

 
-  hamvasztásos temetés, urnás temetés teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési 

vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó épület és 
kellékei egyszeri használatát és az urnasírásás díját (urnafalba, illetve kiépített 
urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével csökkenteni 
kell), 

-  a belépési díj hamvasztásos temetés,  ill. urnás temetés esetén, a ravatalozó használata 
nélkül, amely tartalmazza a temetői belépés és az urnasírásás díját (urnafalba, 
illetve kiépített urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás 
díjtételével csökkenteni kell). 

 E/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a temető 
munkarendjén túl, hétfőtől szombatig terjedő napokon kérelmezett kapunyitásért napi 
egyszeri kapunyitási díj számítható fel.   

 
 F/ A temető területén a sírkövesek által átmenetileg tárolt építési anyagokért és 
 kellékekért sírhelyenként és naponta számítható fel területfoglalási díj.   
 



G/ Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja.  
            

H/ A temettetőtől szedhető díj, ha a temetéstől számított 90 napon belül síremléket nem 
állíttatja helyre. 
 
I/ A temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj. 

 
 

7. § 
 
 

A Ktr. 20. § (1) bekezdése az alábbi k/, l/, m/ pontokkal egészül ki:  
„k/ aki a temetőkben olyan magatartást tanúsít vagy tevékenységet végez, amely a 
temetőlátogatók kegyeleti érzését sérti, 
l/ a sírgondozás során keletkezett hulladékot nem a kijelölt lerakóhelyen helyezi el, 
illetve a lerakóhelyen nem kegyeleti tevékenység során keletkezett hulladékot 
helyez el, 
m/ aki a temető területére állatot bevisz (kivéve vakvezető kutya) vagy ott legeltet, 
valamint a temető területén kóbor állatot etet.” 

 
8. § 

 
A Ktr. 3. számú melléklete helyébe a következő 3. számú melléklet lép: 
„3. számú melléklet 
A sírhelyárak (ÁFÁ-t nem tartalmazza) a következők: 
 
a./ Az egyes sírhely       18.000 Ft 
b./ A kettős sírhely       36.000 Ft 
c./ A négyes sírhely       49.165 Ft 
d./ Az egyes soron következő sírhely     18.000 Ft 
e./ A kettős soron következő sírhely     36.000 Ft 
f./ A sírboltok, (kripták) sírhelyenként    40.832 Ft 
g./ Urnafülkék        28.332 Ft 
h./Urnasírhelyek / rátemetés esetén /       5.833 Ft 
i./ Urnasírhely        16.666 Ft 
j./ Gyermeksírhely 6 éves korig                  7.500 Ft 
k./ Kitéglázott sírhely       58.331 Ft 
 

 
9. § 

 
A Ktr. 4. számú melléklete helyébe a következő 4. számú melléklet lép: 
 
„4. számú melléklet  
 
Az üzemeltető által szedhető díjakat (ÁFÁ-t nem tartalmazza) a következő táblázat 
tartalmazza: 
 
A/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási 
hozzájárulás díja, egyes sírhelyre számítva:   



                      
                                                                                            1.400,- Ft 

B/ Sírásási díjak: 
 

- egyes sírhely sírásási díja          18.000,- Ft  
            
- egyes mélyített sírhely sírásási díja         23.000,- Ft      
- kettes sírhely sírásási díja, ha mindkét sírhely kiásásra kerül 
              35.500,- Ft  
        
- téglázott (szélesített) egyes sírhely sírásási díja                24.000,- Ft  
- gyermek sírhely sírásási díja 6 éves korig          8.000,- Ft 

         - urnasírhely sírásási díja                                  6.500,- Ft  
         - szociális temetés sírásási díja  
     koporsós temetésnél       18.000,- Ft 
     urnás temetésnél         6.500,- Ft    
 
 
C/ Hűtés díja naponta:               1.500,- Ft 
    
D/ egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési  
vállalkozó egyszeri belépési díja 42.800 Ft, amely tartalmazza a ravatalozó épület és kellékei 
egyszeri használatát és a sírásás díját 

hamvasztásos temetés, urnás temetés teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési 
vállalkozó egyszeri belépési díja 31.100 Ft, amely tartalmazza a ravatalozó épület és 
kellékei egyszeri használatát és az urnasírásás díját (urnafalba, illetve kiépített 
urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével csökkenteni kell).  

a belépési díj hamvasztásos temetés,  ill. urnás temetés esetén, a ravatalozó használata nélkül: 
11.500 Ft, amely tartalmazza a temetői belépés és az urnasírásás díját, (urnafalba, illetve 
kiépített urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével 
csökkenteni kell). 

 
E / A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a temető munkarendjén 
túl -hétfőtől szombatig terjedő napokon- kérelmezett kapunyitásért,  naponta  egyszeri 
2.261 Ft belépési díj számítható fel.   
 
F/ A temető területén a sírkövesek által átmenetileg tárolt építési anyagokért és kellékekért 
sírhelyenként és naponta 200 Ft területfoglalási díj számítható fel.   
 
G/ Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja 5.000 Ft.  

 
   H/ Temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj: 1.000 Ft,  
                                                                                       szociális temetés estén 0 Ft.” 

 
10. § 

 
A Ktr 5. számú melléklete a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„A temetők munkarendje: 



hétfőtől  – csütörtökig: 8 órától 16 óráig 
pénteken: 8 órától 14 óráig 
szombat, vasárnap: −” 

 
11. § 

 
A rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Kiskunhalas, 2007. december 17. 
 
      
 
          (:Dr. Várnai László:)                                                             (:Dr. Ferenczi Mária:)  
                polgármester                                                                                 jegyző 
 

41/2007.(XII.19.)számú  
 

rendelete 
 

a Kiskunhalas  Város Polgármesteri  Hivatalánál pályázati eljárás nélkül betölthető 
köztisztviselői munkakörökről 

 
 

1.§ 
 
 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 10.§  (18) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a képviselő-testület  az alábbiakban határozza meg azokat a 
köztisztviselői munkaköröket, melyek pályázati eljárás nélkül betölthetők: 
 
- asszisztensi munkakörök. 
 

2.§ 
 
 

A pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselők száma tárgyévben nem 
haladhatja meg a hivatali szervezetnél foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 3 %-át. 
 
 

3.§  
 
 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

42/2007.(XII.19.)számú rendelete 
 

 
az idegenforgalmi adóról szóló 29/2002.(XII. 18.) számú 

rendelet módosításáról 
 

 
1.§ 



 
A rendelet  alábbi  7/A §-a hatályát veszti: 
 

2.§  
 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
:Dr. Várnai László                                                            Dr. Ferenczi Mária  
       polgármester                                                                                 jegyző 
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