
A képviselő-testület 2009. október 26-i ülésén hozott döntések: 
 
ZÁRT ülésen hozott döntések: 
 
251/2009. Kth. 
Fellebbezés elbírálása. 
 
252/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2009. november 1-i hatállyal megbízza a Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítvány kuratóriumának tagságával: Zákány Sándort.  

 

NYÍLT ülésen hozott döntések: 

 

253/2009. Kth. 
Munkaterv módosítás. 
 
254/2009. Kth. 
1.) Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az alább felsorolt 

önkormányzati rendeletek nem tartoznak az  Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
Irányelve hatálya alá, ezért intézkedést nem igényelnek:  

 
 
  20/1991.(X.14.)sz. rendelet:  A szeszesital kimérésének és fogyasztásának közterületen                   
     és egyéb helyen való korlátozásáról 
      23/1992.(IX.28)sz. rendelet:        Városi címerről és zászlóról, valamin  annak használatá- 
                                                           ról 
 
      35/1992.(XII.21)sz. rendelet:      Kiskunhalas város pecsétjéről és annak használatáról 
    
      1/1993.(I.12)sz. rendelet:           Útépítés érdekeltségi hozzájárulásról 
 
      7/1995.(IV.03.)sz. rendelet:        Térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól 
       
      28/1995((X.2.)sz. rendelet:        Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének  mérté- 
               kéről 
 
      16/1996.(III.27.)sz. rendelet :     Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 
 
      13/1997.(V.6.)sz. rendelet:         Önkormányzati biztosra vonatkozó eljárási szabályok 
         
      33/1998.(XII.15.).sz. rendelet:    Magánszemélyek kommunális adójáról 
 
      7/1999.(III.10.)sz. rendelet:        Közút területének nem közlekedési célú igénybevé- 
                                                           teléről 
          
      12/1999(IV.27.)sz. rendelet:       Közművelődési feladatellátás megáll 
 
      6/2000.(II.9.).sz. rendelet:           Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás  
      szabályairól 
 



      12/2000.(III.28.).sz. rendelet:     Termőföldek őrzéséről  
 
      17/2000.(IV.18.)sz. rendelet:      Temetőkről és temetkezésről 
 
      8/2001.(III.01.)sz. rendelet:        Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és  
              szabályozási  tervének jóváhagyásáról 
 
      19/2001.(V.31)sz. rendelet:        Parkolás szabályairól és a parkolási díjak  
               megállapításáról 
      28/2001.(IX.27.) sz. rendelet:     Köztisztviselők szoc., jóléti, kult., eü. juttatásairól, munka    
                                                          és   pihenőid. Szabályairól 
 
      12/2002.(V.02.)sz. rendelet:       Társasházak felújításának támogatásáról 
 

      13/2002.(V.30.)sz. rendelet:       A helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és    

                                                          kötelezettségekről, valamint a sport helyi pénzügyi  

                                                          támogatási  rendszeréről. 

 

      29/2002.(XII.18.)sz. rendelet:     Idegenforgalmi adóról 

 

      31/2002.(XII.18.)sz. rendelet:     Építményadóról 

 

      32/2002.(XII.18.)sz. rendelet:     Helyi iparűzési adóról 

 

      41/2002.(XII.18.)sz. rendelet:     Háziorvosi körzetek meghatározásáról 

 
18/2003.(VII.31.)sz. rendelet:     A  helyi művi értékvédelemmel  védett épületek és épített  

                                                          elemek  jegyzékéről 
 
      29/2003.(XI.5.)sz. rendelet:        Egyes helyi adók csop- besz.megb. 
 
      41/2003.(XII.23.)sz. rendelet:     Közterület nevének megállapítása, házszámozás 
 
      45/2003.(XII.23.)sz. rendelet:     A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi  
     szabályairól 
 
      13/2004.(IV.29.)sz. rendelet:      Lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról   
  
      27/2004.(VI.2.).sz. rendelet:       Állattartás szabályairól 
          
      37/2004.(X.04).sz. rendelet:        Kiskunhalas névhasználatának szabályozásáról 
 
      41/2004.(X.4).sz. rendelet           Helyi hulladékgazdálkodási tervről 
 
      54/20004.(XII.1.).sz. rendelet:    Az önkormányzati környezetvédelmi alapról 
 
      4/2005.(II.2.).sz. rendelet:           Gyermekek védelméről 



 
      8/2005.(III.02.).sz. rendelet:         Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetése és  
                                                            zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követel- 
                                                           ményeiről 
 
      9/2005.III.2.).sz. rendelet:           Helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának  
                                                           támogatásáról 
 
      15/2005.(IV.01.).sz. rendelet:     A talajterhelési díjról 
 
      22/2005.(VI.01.).sz. rendelet:     Sóstói parkerdő és „Nádas sziget” helyi jelentőségű  
                                                          természeti  területek védetté nyilvánításáról 
 
      37/2005.(IX.28.).sz. rendelet      Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
                                                           értékesítéséről 
 
      59/2005.(XI.30.).sz. rendelet      A helyi környezet védelméről, a közterületek és  
                                                          ingatlanok  rendjéről, a település tisztaságáról 
 
      26/2006.(VI.28.).sz. rendelet:     Önkormányzati tervtanács működéséről 
 
      8/2007.(III.7.).sz. rendelet:          Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
                                                           szabályzatáról 
 
      29/2007.(XII.5.).sz. rendelet:      Menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról 
 
      31/2007.(XII.5.).sz. rendelet:      Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté 
                                                           nyilvánításáról 
 
      41/2007.(XII.19.).sz. rendelet:    Pályázati eljárás nélkül betölthető munkakörökről 
 
      2/2008.(I.30.).sz. rendelet:          Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok  és 
                                                           tanácsnok tiszteletdíjáról 
 
      12/2008.(IV.30.).sz. rendelet:     Távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti  
     hőfogyasztásának  szabályozására és mérésére                                              
                                                           alkalmas eszközök beszerelésének  támogatásáról 
 
      13/2008.(IV.30.).sz. rendelet:     Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia- 
                                                           megtakarítást eredményező  korszerűsítésének, 
      felújításának  támogatásáról                                                  
 
      29/2008.(X.29.).sz. rendelet:       Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek 
                                                           fellobogózásáról, díszkivilágításáról 
 
      43/2008.(XII.17.).sz. rendelet:    Kiskunhalas  város környezetvédelmi programja 
 
      7/2009.(III.4.) .sz. rendelet:        Kiskunhalas város Önkormányzatának 2009. évi  
                                                          költségvetéséről   
 
 
 



2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  megállapítja, hogy az általa alkotott, 
alább felsorolt rendeletek az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve hatálya alá 
tartoznak,  és azzal érintettek: 

 
1. 5/2001.(II.1.)        Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, 

 
2. 28/2004.(VI.2.)     Közterület  használat szabályairól, 

 
3. 30/2003. (XI.12.)  Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező  

                                            közszolgáltatás igénybevételéről, 
 

4. 31/2003.(IX.12.)   Kötelező kéményseprő-ipari  közszolgáltatás igénybevételéről, 
 

5. 45/2005.(X.26.)   Az elektronikus ügyintézés kizárásáról, 
 

6. 14/2004.(IV.29.)  Távhőszolgáltatás  legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről, 
 

7. 39/2008.(XII.19.) Ivóvíz és csatorna díjának megállapításáról, 
 

8. 58/2004.(XII.22.) Zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól. 
 
255/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2010. évi ellenőrzési munkatervet a mellékletben foglaltak 
szerint jóváhagyja.  
(A mellékletet terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a polgármesteri hivatal szervezési 
osztályán.) 
 
256/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  a  Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.  Felügyelő 
Bizottságának  ügyrendjét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
(A mellékletet terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a polgármesteri hivatal szervezési 
osztályán.)  
 
257/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá Mélykút Város  
Önkormányzatának azon kezdeményezéséhez, mely szerint Mélykút  város  fekvőbeteg-ellátás 
ellátási területe a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. ellátási területéből a Bajai Városi 
Kórház ellátási területéhez  tartozzon. 

 

258/2009. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul a Semmelweis Halasi Kórház 
Nonprofit Kft. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Struktúraváltozást támogató 
infrastruktúrafejlesztést a fekvőbeteg-szakellátásban” TIOP 2.2.4/09/1 pályázat benyújtásához. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal a Semmelweis Halasi Kórház 
Nonprofit Kft. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Struktúraváltozást támogató 
infrastruktúrafejlesztést a fekvőbeteg-szakellátásban” TIOP 2.2.4/09/1 pályázatának önerejét 
biztosító maximum 350 millió forint, azaz Háromszázötven millió forint pénzintézeti hitel 
felvételéhez. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 55. millió forintot, azaz 



Ötvenötmillió forintot biztosít a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program „Struktúraváltozást támogató infrastruktúrafejlesztést a 
fekvőbeteg-szakellátásban” TIOP 2.2.4/09/1 pályázat elszámolható előkészítési költségéhez. A 
képviselő-testület a költségvetési rendelet soron következő módosításában az átvezetést végrehajtja. 
A további elszámolható előkészítési költség támogatásának lehetősége a 2010 évi költségvetés 
tárgyalása során kerül kidolgozásra, amikor a visszatérülés időpontja is meghatározásra kerül. 
 
259/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közoktatási intézményekre vonatkozó Önkormányzati 
Minőségirányítási Program módosítását a melléklet szerinti egységes szerkezetben fogadja el.  
(A mellékletet terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a polgármesteri hivatal szervezési 
osztályán.) 
 
260/2009. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint alapító elrendeli a Berki Viola Közalapítvány 
Alapító Okiratában megjelölt „Vagyon”-ának 1 500 000, azaz egymillió-ötszázezer forinttal történő 
megemelését. A  „Vagyon”  – azaz a „Jegyzett tőke” - emelésének forrása az alapító által az elmúlt 
években juttatott támogatás pénzmaradványa, mely jelenleg a Berki Viola Közalapítvány 
költségvetésben mint „OPTIMA értékpapírban lekötött”, illetve „Elszámolási számlán” tartott 
összegrész megjelöléssel szerepel. 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál a Berki 
Viola Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint:  

„ 5.)A Közalapítvány vagyona: 
A Közalapítvány céljaira rendelt vagyon 3 500 000 – Ft., azaz hárommillió-
ötszázezer forint. A Közalapítvány vagyona növekedhet a közalapítványi vagyon 
hozadékával, valamint a Közalapítványhoz csatlakozó jogi és természetes személyek, 
egyéb szervezetek felajánlásainak elfogadásával.”    

 

261/2009. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzat 2009. évi – módosított - 
Közfoglalkoztatási Tervét az előterjesztésnek megfelelően a 4-5. számú mellékletekben foglaltak 
szerint elfogadja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet 
II.  



Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése 
(2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján) 

 
 

Sor-
szám 

Megnevezés 
Aktív korúak 

ellátására 
jogosultak (fő)

(Köz)foglal-
koztatásba 
bevonhatók 

(fő) 

(Köz)foglal-
koztatásba nem

bevonhatók 
(fő) 

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak 

Aktív korúak ellátására jogosultak 
létszáma (a+b): 

1196    

a) rendszeres szociális segélyezettek 
összesen: 98  98  

ebből:     

egészségkárosodott 54  54  

55. életévét betöltötte 44  39  

14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel 
és a gyermek ellátását napközbeni 
ellátást biztosító intézményben  nem 

dj k bi i

0  0  

1. 

b) rendszeres munkavégzésbe 
bevonhatók 

1098 1098   

Foglalkoztatásba bevonhatók életkora 1098  
a) 35 évnél fiatalabb 444  

2. 

b) 35-55 év közötti  654   
Neme (a+b): 1098  

a) férfi 419  
3.* 

b) nő  579   
Iskolai végzettsége:  

a) 8 ált. iskola alatti 153  
b) 8 általános 505  
c) szakmunkásképző vagy 
szakiskolai végzettséggel  235   

d) gimnázium 84  
e) szakközépiskola 101  
f) technikum 5  

4.* 

     g) főiskola, egyetem  15   
Háztartás formája:  

a) családban élő 599  
5.* 

b) egyedül élő  499   
Képzésre kötelezett 35 éven aluliak 
létszáma iskolai végzettségük szerint 
(a+b): 

 149  149 

a) 8 ált. iskola alatti 149  149

6.* 

b) 8 általános  -   
*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével 
 
 
 

 
 

 
5. számú melléklet 



Közfoglalkoztatási terv 
az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi új szabályok szerint 

Rendelkezés-
re állási 

támogatásra 
jogosultak 
nemenkénti 
megoszlása

Sor-
szám 

Megnevezés 

férfi nő

Közfeladatok 
megjelölése 

Foglal-
koztatás 

szervezése

Finanszírozás 
összege 

Ft 

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult
személyek életkor szerinti várható
összetétele összesen (a+b): 

489 609    

a) 35 évnél fiatalabb 212 247    

1. 

b) 35-55 év közötti 277 362    
Részben vagy egészben közfoglalkoztatás
keretében ellátandó közfeladatok: 

    

a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása  
 
 

1. sz. melléklet 
tartalmazza 

  

b) feladatok várható ütemezése     

I. negyedév  2. sz. melléklet 
tartalmazza

  

II. negyedév  2. sz. melléklet 
tartalmazza 

  

III. negyedév  2. sz. melléklet 
tartalmazza 

  

IV. negyedév  2. sz. melléklet 
tartalmazza

  

c) megjelölt munka szakképesítési     

a) 8 általános 110 45    

b) szakképesítés 70 65    

c) középiskola 10 40    

2. 

d) felsőfokú képesítés 2 3    
3. A 2. pont szerinti feladatok ellátásához

szükséges létszám 
192 153    

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
képzettség szerinti összetétele: 

     

a) 8 általános 297 208    

b) szakképesítés 124 111    

c) középiskola 89 101    

4. 

d) felsőfokú képesítés 6 9    
Foglalkoztatás szervezésének módja:  

a) önkormányzat   X  
5. 

b) önkormányzati társulás     



c) e célra létrehozott szervezet     

d) meglévő más szervezet     
Közfoglalkoztatás finanszírozására
szükséges forrás: 

    

a) önkormányzati    34.000.000

6. 

b) központi költségvetés    340.000.000
 
 
262/2009. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete négy fő településőr foglalkoztatását támogatja, a szükséges 
anyagi eszközöket biztosítja. Kiskunhalas Város Polgármesterét felhatalmazza a foglalkoztatással 
összefüggő megállapodások aláírására, egyben megbízza a munkáltatói jogok gyakorlásával. 

263/2009. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az egyes 
szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása átadás-átvételének - a Társulás és 
tagönkormányzatai között létrejövő – megállapodás 1. sz. melléklet szerinti módosítását. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás aláírására. 
 
264/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a 40516; 40517/2; 40360 hrsz.-ú ingatlanok 
egyszeri kártalanítási összegét az alábbiak szerint: 

 

Ingatlan adatai " Bizt. övezet adatai " 

Hrsz. szám Tul. hányad Művelési ág 
Bizt. Övez. 

hossza 
Bizt. Övez. 
Széllesége 

Bizt. Övez. 
Nagysága 

oszlop db 
szám 

Önkormányzatnak 
fizetendő összeg 

(Ft) 

40516 1/1 kivett közút 23 1,0 23,00 1 5.000.- Ft + Áfa 

40517/2 1/1 kivett út 60 0,9 55,00 2 5.000.- Ft + Áfa 

40360 1/1 közút 105,6 0,9 92,00 3 5.000.- Ft + Áfa 

 

Egyben felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező „Nyomvonalas 
villamosművi létesítmény elhelyezésével összefüggésben létrejött fizetési megállapodások” 
aláírására. 

265/2009. Kth. 

A Képviselő-testület a Halas-Geo Bt. által készített, 2009. 06. 17-én záradékolt változási vázrajz 
alapján az Önkormányzat tulajdonában levő 319 hrsz alatti ingatlan oldalkertjének egy részét el 
kívánja cserélni a 325 hrsz alatti ingatlan hátsókertjére úgy, hogy a csereterületek egymással 
azonos nagyságúak legyenek. A területcserét az azonos területnagyságra tekintettel azonos értéken 
– 7.000.- Ft/m2 értéket figyelembe véve – kívánja végrehajtani, hogy a felek között pénzmozgás ne 
történjen. 
A megosztási vázrajzon szereplő – területszámításból adódó – területi eltérésekkel kapcsolatban az 
Önkormányzatnak követelése nincs. 
 



Az ingatlancserével kapcsolatos költségek a Képviselő testület vállalja, egyben megbízza a Halasi 
Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
266/2009. Kth. 
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a magyar-román-szerb hármashatár térségében 
létrehozandó Európai Területi Együttműködési Csoportosulásban: BANAT-TRIPLEX CONFINIUM 
KORLÁTOLT FELEŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 
(rövid nevén: Banat-Triplex Confinium EGTC., tov.: EGTC) történő részvétellel egyetért, és ezennel 
kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a fenti EGTC szervezeti formába csatlakozni kíván és az – 
magyar települések esetében - 1,- Ft/lakos/év tagsági díj - azaz a város vonatkozásában 30 000, 
azaz harmincezer forint/év -  megfizetését vállalja.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Egyezmény, 
valamint az EGTC megalakulásával kapcsolatos további dokumentumok aláírására. 
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 

 
21 /2009. (X.28.) 

r e n d e l e t e 
 
Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú felülvizsgálata a belső piaci  szolgáltatásról 

szóló 2006/123/EK irányelv alapján. 
 
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alkotmányról szóló 1949. évi XX. 
Törvény 44/A §. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv rendelkezéseire – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletéről szóló  5/2001.(II.1.) rendeletét  az alábbi 34. §-al  és annak címével egészíti 
ki: 
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

2.§ 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület  használat szabályairól szóló 
28/2004.(VI.2.) rendeletét  az alábbi  17. §-al  és annak címével egészíti ki:  
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja” 
 



3.§ 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő 
kötelező közszolgáltatás igénybevételéről  szóló 30/2003.(XI.12.) rendeletét az alábbi  18. §-al  és 
annak címével egészíti ki.   
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja” 
 

4.§ 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és 
igénybevételéről  szóló 31/2003.(XI.12.) rendeletét az alábbi  8. §-al  és annak címével egészíti ki.  
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 
5.§ 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló 
45/2005.(X.26.)  rendeletét  hatályon kívül helyezi. 

6.§ 
 

Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  az ivóvíz és csatorna díjának megállapításáról szóló 
39/2008.(XII.19.) rendelete az alábbi  3. §-al  és annak címével egészíti ki.  
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja” 
 
 

7.§ 
 

Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  a zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi 
szabályairól szóló  58/2004.(XII.22.) rendelete az alábbi 10.§-al és annak címével egészíti ki.  
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja” 
 
 

8.§ 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Kiskunhalas, 2009. október 26. 



 
 
    Dr. Várnai László                                                                 Dr. Ferenczi Mária 
       polgármester                                                                                     jegyző 
 
 
 
 
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
22/2009.(X.28.)  

rendelete 
 

a vásár- és  piac tartásáról szóló 22/2004.(IV.29.) sz. 
 rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. tv.  44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 

1.§ 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vásár- és  piac tartásáról szóló 
22/2004.(IV.29.) sz.  rendeletét hatályon kívül helyezi. 
 

2.§ 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Kiskunhalas, 2009. október 26. 
 
             Dr. Várnai László                                                                 Dr. Ferenczi Mária 
               polgármester                                                                                 jegyző 

 
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 

 
23/2009.(X.28.)  

rendelet 
 

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A rendelet 17.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
 (3)  Az étkeztetést azok vehetik igénybe, akik: 
  



  a)  koruk (70 év felett van) 
  b)  egészségi állapotuk (OORSZI szakvélemény alapján minimum 67 %-os    
                                   rokkantsági fokozat megállapítása)          
  c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük (szakorvosi vélemény, OORSZI  
   szakvélemény bemutatása)  
  d) szenvedélybetegségük (szakorvosi vélemény (szakorvosi vélemény, OORSZI  
   szakvélemény bemutatása) 
  e)  hajléktalanságuk  (a kistérségi intézmény hajléktalan szállójának igazolása)  
   miatt azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
   nem képesek biztosítani. 
 

2.§ 
 
 (1) E rendelet 2009. november 1. napjától lép hatályba. 
 
Kiskunhalas, 2009. október 26. 
 
 
                 Dr. Várnai László                                       Dr. Ferenczi Mária  
                            polgármester                                                                      jegyző  

 


	a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló

