
A képviselő-testület 2010. május 3-i  ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

76/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete,  mint  Fegyelmi  Tanács  a  közalkalmazottak  jogállásáról  
szóló 1992.  évi  XXXIII.  törvény  51/A §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a KIGSZ vezető  elleni  
fegyelmi  eljárás  megszüntetéséről  döntött,  mivel  a  fegyelmi  eljárás  alá  vont  vezető  lemondott  
közalkalmazotti jogviszonyáról.

ZÁRT ülésen hozott döntések:

77/2010. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bibó István Gimnázium igazgatói feladatainak ellátására 
nem adott megbízást.

78/2010. Kth. 
 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kovács Sándort megbízza 2010. augusztus 1-től 2015. július  
31-ig a Kertvárosi Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátásával.
79/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem bízott meg óvodavezetőt a Százszorszép Óvodák 
óvodavezetői feladatainak ellátására.
80/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 16/1996. (III. 27.) Ktr. sz. rendelet 4.§-a alapján 2010-ben 
„Kiskunhalas Város Közoktatásáért” díjat adományoz a város fenntartásában, illetve területén lévő 
közoktatási intézmények alábbi dolgozóinak, akik kiemelkedő munkát végeznek és tevékenységükkel,  
emberi magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését:

1.Nagy Katalin Napsugár Óvodák és Bölcsőde  óvónője
2.Tihanyiné Gerencsér Ágnes Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola matematika-ének-informatika 
szakos tanára, munkaközösség-vezető
3.Sándorné Rácz-Fodor Ibolya Szűts József Általános Iskola tanítója, rajz szakos tanára
4.Granyák Pál Zoltánné Szent József Katolikus Általános Iskola tanítója
5.Kovácsné Gyömrei Emőke BKMÖ Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája és Nevelési  
Tanácsadója gyógypedagógusa
6.Nagy Zoltán KRK Szilády Áron Gimnázium angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanára 
7.Kardos Erzsébet BKMÖ Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tanára 

8.Horváth Mária BKMÖ Alapfokú Művészetoktatási Intézménye magánénektanára
9.Elek Gáborné Felsővárosi Általános Iskola gazdasági vezetője 
81/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  16/1996./III.27/  Ktr.sz.  rendelete  7.§   alapján 
„Kiskunhalas Város  Szociális Ellátásáért”  díjat  adományoz:

Kovács Pálné Idősek Klubja gondozónőjének
Laza Lászlóné szociális ápolónak és gondozónak

akik tevékenységükkel elősegítették a város lakosságának szociális ellátását, a családok jólétének 
növelését,  valamint  gyermek és ifjúságvédelmi munkájukkal  hozzájárultak a gyermekek,  fiatalok 
jövőjének alakításához. 
82/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  16/1996./III.27/  Ktr.sz.  rendelete  5.§   alapján 
„Kiskunhalas Város  Egészségügyéért”  díjat  adományoz:



10.Almási Dezsőné anyaggazdálkodási előadó
11.Benke Lajosné            szülészet-nőgyógyászat, részlegvezető ápoló 
12.Csuvár Erzsébet anaesthesiológia, szakasszisztens
13.Dr. Gyarmati Éva            Bőrgyógyászat, főorvos
14.Halász Zoltánné            csecsemő- és gyermekosztály, ápoló
15.Dr. Huszta Györgyi            Neurológia, főorvos 
16.Lakos László           Informatikai csoport, informatikus
17.Dr. Takács Katalin           Reumatológiai, mozgásszervi rehabilitáció, osztályvezető 

 főorvos 
18.Dr. Kuluncsics Tamás          háziorvos 

Az egészségügy területén végzett példamutató eredményes tevékenységükért, mellyel hozzájárultak 
Kiskunhalas város egészségügyi ellátásnak javításához és fejlődéséhez. 
83/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata nem választott a jegyző helyettesítésére aljegyzőt.
84/2010. Kth.

1.)Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  eredménytelennek  nyilvánítja  a   41/2010.kth.sz.  
határozatában közzétett pályázati felhívását a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének 
igazgatója munkakörre. Az eredménytelen pályázati eljárás miatt  közzéteszi az alábbi pályázati  
felhívást:

2.)Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  pályázatot  hirdetett  a  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági Szervezetének vezetői állására az alábbiak szerint: .
Képesítési  feltétel: pénzügyi,  gazdasági  szakirányú  felsőfokú  iskolai  végzettség,  vagy  felsőfokú 
iskolai  végzettség  és  emellett  legalább  államháztartási  (költségvetési)  mérlegképes  könyvelő  
képesítés.
Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú gyakorlat.
Előnyt jelent: költségvetési intézményben szerzett szakirányú gyakorlat.
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag nyomtatott formában, 
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ internetes  
oldalán - www.kszk.gov.hu /KÖZIGÁLLÁS-lapon való megjelenést követő 30. nap.
A  pályázathoz  csatolni  kell: a  szakirányú  gyakorlatot  igazoló  dokumentumokat,  az  iskolai  
végzettség  igazolására  az  oklevél,  képesítést  igazoló  bizonyítványok,  tanúsítványok  másolatát,  
továbbá  a  büntetlen  előélet  igazolására  erkölcsi  bizonyítványt.  Szakmai  önéletrajzot  (lehetőleg  
„Europass”  formátumban).   A pályázó  írásos  nyilatkozatát  arról,  hogy  személyes  adatainak  a  
pályázati  eljárással  összefüggésben  szükséges  kezeléséhez,  valamint  a  pályázat  tartalmának  az  
elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát következő 30.  
napot követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1.
A munkakör megnevezés:Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének igazgatója
A vezetői besorolás: Közalkalmazotti törvény 23 § (1) szerinti: „kinevezett magasabb vezető”
A kinevezés időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2010. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2015. július 31.
Illetmény: a  Közalkalmazotti  törvény  66/A  §  (1)  szerinti,  a  munkakörnek  megfelelő besorolás  
szerint.

http://www.kszk.gov.hu/


85/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Imre Miklósné -jelenlegi könyvelő-, a 
KIGSZ volt gazdasági igazgatóhelyettesének vezetői megbízását meghosszabbítja a KIGSZ vezetői 
pályázat elbírálásáig, vagy új vezető megbízásáig.
86/2010. Kth.
1.  Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  megbízza  a  KIGSZ-nél  lefolytatandó  további  fegyelmi 
vizsgálat  vizsgáló  biztosi  teendőinek  ellátásával:  Csúzdi  Zoltán  urat,  a  II.  Rákóczi  Ferenc 
Szakközépiskola gazdasági igazgatóhelyettesét.
2. Kiskunhalas város Képviselő-testülete Imre Miklósné – a munkáltatói jogok gyakorlója – mellett  
Vízkeletiné Krisztin Judit gazdaságvezetőt (Kertvárosi Általános Iskola) és Urbán Imre gazdasági 
vezetőt (Városi Tűzoltóság) bízza meg a fegyelmi tanácsban való részvétellel. 

NYÍLT ülésen hozott döntések:

87/2010. Kth.
Munkaterv módosítás.
88/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalasi  Rendőrkapitányság  2009.  évi  
tevékenységéről  szóló  beszámolót  elfogadja.  (A  beszámolót  terjedelme  miatt  nem  közöljük,  
megtekinthető a szervezési osztályon.)
89/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi  Rendészet  2009.  évi  
tevékenységéről  szóló  beszámolót  elfogadja.  (A  beszámolót  terjedelme  miatt  nem  közöljük,  
megtekinthető a szervezési osztályon.)
90/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  mellékletben  foglaltak  szerint  
elfogadja  a  Kiskunhalasi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóság  2009.  évi  munkájáról  szóló 
beszámolót. (A beszámolót terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a szervezési osztályon.)
91/2010. Kth.
1.A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be egyéni védőruházat, védőfelszerelés  
kategóriában 10 db Seiz Fire Fighter típusú védőkesztyűre 2011. évre. 
A képviselő testület vállalja a 70 ezer forint  önrészt és a pályázatban leírt feltételek biztosítását.

2.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 1 db 4000 l-es 4x4-es hajtásképletű 
gépjármű fecskendőre. Az elnyert eszközt készenlétben, a tűzoltóság kezelésében tartja, elismerve az  
OKF 10 éves elővásárlási jogát. A járműre biztosítást köt, az üzemeltetéshez szükséges személyi és  
dologi költségeket biztosítja, a technikai fejlesztés megvalósulása során együttműködik a beruházás  
előkészítésére és bonyolítására kijelölt szervezetekkel, továbbá a 2012. évi költségvetésébe betervez  
21,8 millió önrészt (maximum 20 %-ot). A pályázónak a megvalósítandó cél kapcsán ÁFA levonási  
joga nincs. 
92/2010. Kth.

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi  Városgazda Zrt.  2009. évi éves beszámolóját  
93.366 eFt árbevétel mellett, 164.989 eFt mérlegfőösszeggel és -8.827 eFt eredménnyel (veszteség) 
elfogadja.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda Zrt. Igazgatóságának előző  
üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Bucsi Ferenc, Molnár Ferenc és Dr. Fődi  
István Igazgatósági tagok (vezető tisztségviselők) 2009. évben munkájukat a gazdasági társaság 
érdekinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre a Gt. 30. §. (5) bekezdésében  
foglalt felmentvényt megadja.



3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasmédia Non-profit Kft. 2009. évi éves beszámolóját  
a független könyvvizsgálói jelentésben foglalt 
-eszközök és források egyező végösszege: 48.367 eFt
-tárgyévi közhasznú bevétel:            34.247 eFt
-tárgyévi közhasznú eredmény:  1.228 eFt (nyereség)
-tárgyévi vállalkozási bevétel: 57.757 eFt
-tárgyévi vállalkozási eredmény:      103 eFt (nyereség)
tartalommal elfogadja.

4.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Halasthermál  Kft.  2009.  évi  éves  beszámolóját  a  
független  könyvvizsgálói  jelentésben  foglalt  71.323  eFt  árbevétel  mellett,  79.529  eFt  
mérlegfőösszeggel és -4.429 eFt eredménnyel (veszteség) elfogadja.

5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2009.  
évi éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentésben foglalt 
- eszközök és források egyező végösszege: 18.215 eFt
- tárgyévi közhasznú bevétel: 47.313 eFt
- tárgyévi közhasznú eredmény:      708 eFt (nyereség)
- tárgyévi vállalkozási bevétel: 23.071 eFt
- tárgyévi vállalkozási eredmény:      345 eFt (nyereség)
tartalommal elfogadja.

6.   Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Nonprofit  Kft.  
könyvvizsgálójává Rózsáné Takács Szilvia (kamarai tagság szám: 005982) könyvvizsgálót nevezi ki  
2010. június 01. napjától kezdődő hatállyal 5 évi határozott időtartamra azzal, hogy a megbízási  
díjról az Igazgatóság külön tárgyalást folytathasson s azt jóváhagyásra a következő testületi ülés  
elé terjessze. 
93/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  Állami  Számvevőszék  által  a  „Kiskunhalas  Város 
Önkormányzata  gazdálkodási  rendszerének  2009.  évi  ellenőrzéséről”  folytatott  vizsgálat  
megállapításaira készített jegyzői intézkedési tervet a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
(Az intézkedési tervet terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a szervezési osztályon.)
94/2010. Kth.
A  Képviselő-testület  a  2009.  évben  végrehajtott  felügyeleti  (pénzügyi-gazdasági)  és  belső 
ellenőrzések tapasztalatairól készített összefoglaló jelentést elfogadja. 
(Az összefoglaló jelentést terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a szervezési osztályon.)
95/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról 
szóló 2009. évi beszámolót elfogadja. (A beszámolót terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a 
szervezési osztályon.)
96/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  2009.  november  30-án  kelt,  292/2009.  Kth.  határozatát  
visszavonja,  tekintettel  a  Halasi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Szociális  Szolgáltató  Központ  
Kiskunhalas,  Szilády  Á.  u.  11.  szám  alatti  idősek  nappali  ellátása  szolgáltatás  működési  
engedélyének módosítására.
97/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  nem ad felhatalmazást Kiskunhalas Város Polgármestere 
számára, hogy a lakáscélú helyi támogatással kapcsolatos soron kívüli vagy rövid határidőn belül  
elbírálandó  ingatlan  végrehajtási  ügyekben  döntést  hozzon,  a  megkeresésben  foglalt  ügyféli  
teljesítéshez hozzájáruljon. 
98/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  mellékelt  „Pályázat  polgárőr 



egyesületek  2010.  évi  támogatására”  pályázat-tervezetet  elfogadja,  egyben  felkéri  a 
Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  Bizottságot  a  benyújtott  pályázatok  
elbírálására.
99/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  mellékelt  „Pályázat  polgárőr 
egyesületek  2010.  évi  támogatására”  pályázat-tervezetet  elfogadja,  egyben  felkéri  a 
Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  Bizottságot  a  benyújtott  pályázatok  
elbírálására.

100/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Bernáth  Lajos  Kollégium  pedagógiai  programjának 
módosítását jóváhagyja.
101/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Bernáth  Lajos  Kollégium  pedagógiai  programjának 
módosítását  jóváhagyja.  (A  megállapodást  terjedelme  miatt  nem  közöljük,  megtekinthető  a 
szervezési osztályon.)
102/2010. Kth.
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a „Szerződés közhasznú feladatok ellátására  
a  Bács-Szakma  Szakképzés-fejlesztési  és  Szervezési  Non-profit  Kiemelkedően  Közhasznú 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal” aláírására a melléklet szerint. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert  a költségvetési rendeletben meghatározott  
mértékig  „  Szerződés  közhasznú  feladatok  ellátására  a  Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési  és  
Szervezési  Non-profit  Kiemelkedően  Közhasznú  Zártkörűen  Működő  Részvénytársasággal” 
kötelezettségeként járó támogatási összeg – 4,8 % tulajdonosi aránynak megfelelő 1 404 000 forint  
– kifizetésének engedélyezésére.

103/2010. Kth.

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  NAPSUGÁR  ÓVODÁK  ÉS  BÖLCSŐDE  alapító  
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Rövid neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Ady E. u.4.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 

foglaltak szerinti tevékenység  
Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1)  

bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.  
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási  
területe a fenntartó által meghatározott felvételi  
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az 
intézmény más településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 541587
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027560
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-  

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.



Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv- a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata 
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a 
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
(340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
3.Óvodai nevelés, ellátás 
4.Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
5.Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
6.Bölcsődei ellátás 
7. Óvodai intézményi étkeztetés 
Kiegészítő tevékenysége: 
19.Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik 
a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: 
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása 
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
889101 Bölcsődei ellátás 
 562917 Munkahelyi étkeztetés 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
Intézményegységei:
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Kiskunhalas, Ady E.u.4.
Magyar Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Magyar u.16.
Átlós Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Átlós u.21.
Szilády Áron Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szilády Á.u.12.
Engedélyezett férőhelyek száma:
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
 Ady Endre Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely ( 17,25 és 30 fős csoportszoba)
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Magyar Utcai Tagóvoda 48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Szilády Áron Utcai Tagóvoda 52 óvodai férőhely ( 14,17 és 21 fős csoportszoba) és 14 bölcsődei  
férőhely
Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Átlós Utcai Tagóvoda 51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba) 
Vagyon feletti rendelkezés:
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.



1Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Telephelyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.              3665hrsz., 
 6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.             2264/1 hrsz.,
 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.                  078/59.hrsz.,
 6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u. 12.     2234 hrsz., 
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 3665 hrsz.-ú 1969 m2 ingatlan a rajta 
található 309 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar 
u.16. sz.alatti 2264/1 hrsz.-ú 407 m2 ingatlan a rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas  
Átlós u.21.sz. alatti 078/59 hrsz.-ú 1416 m2 ingatlan a rajta található 203 m2 épülettel, és  
Kiskunhalas Szilády Á.u.12.sz. alatti 2234 hrsz.-ú 2982 m2 ingatlan a rajta található 343 m2 
nagyságú épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott  
eszközök. Az óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján.  
Az óvoda a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános 
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal  
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi  
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  103/2010..Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 25/2010.kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

104/2010. Kth.

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  BÓBITA  ÓVODA,  BÖLCSŐDE  ÉS  PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai  
Szakszolgálat

Rövid neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben 

foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény az óvodai nevelés feladatának 

ellátásakor a közoktatási törvény 90.§ 81) 
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.  
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási  
területe a fenntartó által meghatározott felvételi  
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az 
intézmény más településről is fogadhat 
gyermekeket. Bölcsődei ellátás tekintetében 



Kiskunhalas város illetékességi területe a felvételi  
körzet. Az intézmény a pedagógiai szakszolgálati  
feladatok ellátását a Halasi Többcélú Kistérségi  
Társulás illetékességi területén végzi.

Törzskönyvi száma: 541565
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027563
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv -a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata 
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a 
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
(340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
8.Óvodai nevelés, ellátás 
9.Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
10.Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
11.Bölcsődei ellátás 
12.Óvodai intézményi étkezés
13.Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
14.Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
15.M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 

Kiegészítő  tevékenysége:
20.Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik 
a munkahelyi vendéglátásra is. 
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: 
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása 
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
851011 Óvodai nevelés
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
889101 Bölcsődei ellátás  
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
562917 Munkahelyi étkeztetés
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
Intézményegységei:
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat 
Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.



Bajza Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.
Engedélyezett férőhelyek száma:
Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda 256 óvodai férőhely( 2 db 20, 3 db 22 és 6 db 25 fős csoportszoba) és  

28 bölcsődei férőhely 
Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bajza Utcai Tagóvoda 87 óvodai férőhely ( 3 db 29 fős csoportszoba)és 14 bölcsődei férőhely
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.         4730/21 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2                    630/1 hrsz.

Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta 
található 2283 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó 
Ervin u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a 
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja 
a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az intézmény a 
rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 
Vagyon feletti rendelkezés:
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
2Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános 
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal  
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.)  és  a  1993.  évi  
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 
közalkalmazotti jogviszony,
a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  104/2010..Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 27/2010.kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

10  5/2010. Kth.  
Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2010. szeptember 10-12. között megrendezésre kerülő XXXI.  
Nemzetközi Szüreti Karnevál kapcsán pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz 
„kiemelkedő  jelentőségű  nemzetközi,  országos,  regionális,  megyei,  kistérségi  és  települési  
közösségi, kulturális, művészeti, hagyományőrző rendezvények támogatására”. 
Kiskunhalas város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy XXXI. Nemzetközi Szüreti Karnevál  
kapcsán  még  nem  nyújtott  be  pályázatot  a  Megyei  Önkormányzathoz,  nincs  olyan  megyei  
önkormányzati pályázati támogatása, mellyel határidőre nem számolt volna el. Nem áll csőd- és 
felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, nincs köztartozása.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázati adatlap és  



a hozzá tartozó mellékletek aláírására.
106/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság  
által  az  alábbi  felsorolás  szerint  megítélt  összeget  civil  szervezetek,  intézmények  és  lakossági  
kulturális, hagyományőrző rendezvények támogatására. 

Pályázó Megítélt összeg (Eft.):
1. Zeneszeretők Kiskunhalasért Alapítvány 30
2. „Speciális neveléssel az esélyekért” Alapítvány 20
3. Pásztortűz Kult. és Hagyományőrző Egyesület 90
4. Német Kisebbségi Önkormányzat 60
5. BKM-i Önkorm. Alapfokú Műv. okt. Intézménye 50
6. Morvainé Kovács Ibolya 50
7. Juhász Jánosné 20
8. Szűcs Károly 40
9. Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar Egyesület 60
10. Halasi Múzeum Alapítvány 60
11. Fészekrakó Halas Kistérségi Nagycsaládosok Egy. 40
12.Kiskunhalasi Művelődési Központ Kft. 90
13. Martonosi Pál Városi Könyvtár 50
14. Kiskunhalasi Csillagászati Egyesület 50
15. Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar Egyesület 30
16. KMK Kft. Filmszínház 40
17. Rézangyalok Egyesület 70
18. Grizák Ákos 50
19. Vatai Levente 20
20. Szivárvány Bábszínházi Alapítvány 40
21. KMK Kft. Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 40

ÖSSZESEN: 1.000

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza a  Polgármestert  a  támogatási  szerződések  
aláírására.
107/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja az EDF DÉMÁSZ Zrt.  (6720 Szeged, Klauzál tér  
9.) 2010. március 16-án kelt,  Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartására 
kötött 2008/153. számú szerződés 2.1.1 pontjában előírt, 2009. évre vonatkozó beszámolóját. 
108/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete - a 2008. évi földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseit  
figyelembe véve - felhatalmazza a polgármestert:
16.a kereskedő cégekkel való tárgyalásokra. 
17.Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  intézményeinek  várható  földgáz  és  kapacitásigény  adatait  
figyelembe vevő legkedvezőbb árajánlat alapján szerződés megkötésére.

109/2010. Kth.



Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  az  érintettekkel  a  Kossuth  u.-
köztársaság u. -Szász Károly utca nyomvonaláról a Szabadkai u.-Átlós u.-Tó u.-Dongér völgyi út-
Mártítok  útja  nyomvonalra  a  tehergépjármű forgalom elterelése  tárgyában  szükséges  egyeztető 
tárgyalásokat folytassa le, s annak eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa.
110/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  KEOP-2009-5.3.0/A  kódszámú 
felhívásra  „Kiskunhalasi  Polgármesteri  Hivatal  komplex  energetikai  korszerűsítése”  címmel 
benyújtandó pályázathoz a költségvetésében 33.035.834,- Ft pályázati önerőt biztosít a pályázat  
megvalósítási  ütemezése  szerint.  A  pályázat  megvalósítási  helyszínének  pontos  címe:  6400 
Kiskunhalas,  Hősök  tere  1.,  helyrajzi  száma:  1.   A pályázati  konstrukció  száma:  KEOP-2009-
5.3.0/A.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a pályázat költségvetését az  
alábbiak szerint:

Megnevezés 2010.
Saját forrás 33.035.834 Ft 

KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege 87.181.904 Ft
Teljes beruházás költsége/elszámolható költség 120.217.738 Ft

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pályázathoz  szükséges  saját  forrás 
összegét  önerőből  biztosítja,  a KEOP  forrásból  nyújtott  támogatás  elnyerése  esetén  az 
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.

2.) A képviselő-testület a 4/2010. Kth számú határozatát hatályon kívül helyezi.
111/2010. Kth.
A képviselő-testület nem járul hozzá a Szenyér, 30 hrsz. alatti  1323 m2 területű,  lakóház udvar 
művelési ágú ingatlanának Szenyér Községi Önkormányzat, Szenyér, Simon u. 1. részére 50.000.- Ft  
vételáron történő értékesítéséhez.
112/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti együttműködési  
megállapodást,  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  annak  aláírására.  (Az  együttműködési  
megállapodást terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a szervezési osztályon.)



Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 
6/2010.(V.05.)  sz. rendelete 

az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról

Kiskunhalas Város Képviselő-testületének az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi  
XXXVIII. tv. 82.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

/1/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót  
működési  és  felhalmozási  bevételek  és  kiadások  szerint  az  1.sz.mellékletében  foglaltaknak  
megfelelően

    6.611.627 EFt eredeti előirányzattal,
    7.556.293 EFt módosított előirányzattal,
    6.609.166 EFt bevétel teljesítéssel,
    6.253.221 EFt kiadás teljesítéssel 

           jóváhagyja.

A megelőző év tényadatait a 15. sz. melléklet tartalmazza.

/2/  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2009.  évi  Egyszerűsített  éves  
beszámolóját a 16. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

/3/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei költségvetési bevételeit  
és kiadásait a 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat központilag kezelt felhalmozási kiadásainak teljesítését a  
4.  számú  melléklet  szerint,  az  intézményi  felhalmozási  kiadásainak  teljesítését  a  4/a.  számú 
melléklet szerint jóváhagyja.

/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatok szerinti teljesítését az 5. számú melléklet  
szerint jóváhagyja. 

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti  vagyonát a 9. számú  
melléklet  szerinti  összevont  mérlegadatok  alapján  22.947.343  EFt-ban  állapítja  meg.  Az  
önkormányzat  eszközeinek  és  forrásainak  intézményenkénti  kimutatását  a  13/1.  és  13/2.számú 
melléklet mutatja be. A képviselő-testület önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a  
10.  számú,  a  forgalomképesség szerinti  megbontását  a  10/1.és  10/2.  számú melléklet  szerint,  a  
tartós részesedések állományát a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

/1/ Az Önkormányzat 2009.évi helyesbített pénzmaradványa 456 910 eFt, az állami támogatások  
elszámolása  alapján  a  módosított  (felhasználható)  pénzmaradvány  439  420  eFt  a  12.számú 



mellékletben bemutatottak szerint.

5. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi költségvetési bevételeit és kiadásait határozatával  
a 6. és 6/a. számú melléklet szerint hagyta jóvá.

6. §

A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi költségvetési bevételeit és kiadásait határozatával a  
7. és 7/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

          7. §

A  képviselő-testület  az  önkormányzat  normatív  állami  támogatásainak  valamint  az  iparűzési  
adóerőképesség (jövedelem különbség mérséklés) elszámolását a 8.számú mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 

      8. §

A  képviselő-testület  utasítja  az  önkormányzat  jegyzőjét,  hogy  a  beszámoló  elfogadásáról  az  
intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse. 

   9. §

Az  önkormányzat  által  2009.  évben  nyújtott  közvetett  támogatásokat  a  18.  számú  melléklet  
tartalmazza. Az önkormányzat által adott kölcsönök állományát a 17.számú melléklet részletezi.

10. §

Az önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 19. sz. melléklet, az előirányzatok egyeztetését a 
20. sz. melléklet tartalmazza.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát, kezesség- és garanciavállalását lejárat,  
hitelezők és célok szerinti részletezését  a rendelet 14/1. és 14/2.számú melléklete szerint hagyja 
jóvá. A többéves kihatással járó önkormányzati döntések számszerűsítését, évenkénti ütemezését a 
14/3.számú melléklet tartalmazza.

12.§

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kiskunhalas, 2010. május 3.

     (: Dr. Várnai László :)                                                    (: Dr. Ferenczi Mária :) 
                    polgármester                                                                           jegyző



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010.(V.05.) számú rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító
2/2010 (III.10)  számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.

1.§
A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul:
„/2/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és kisebbségi önkormányzatok 

2010. évi bevételi és kiadási főösszegét 7 687 700 E Ft-ban,
ezen belül:

költségvetési bevételek összegét 6 046 095  E Ft-ban,
költségvetési kiadások összegét 7 576 855 E Ft-ban, 
költségvetési hiány összegét 1 530 760 E Ft-ban állapítja meg. 

2010. évi finanszírozási hiány: 
- finanszírozási bevételek összegét 1 641 605 E Ft-ban,
- finanszírozási kiadások összegét 110 845 E Ft-ban, 
- finanszírozási hiány összegét 1 530 760 E Ft-ban állapítja meg.

2010. évi összesített hiányt     1 641 605 E Ft-ban állapítja meg.

/3/  A  Képviselő-testület  a  2.bekezdésben  szereplő  hiány  finanszírozásának  módját  az  alábbiak  
szerint hagyja jóvá: 

A hiány belső forrásból történő finanszírozása:
- működési pénzmaradvány: 165 403 E Ft
- felhalmozási pénzmaradvány :  274 017 E Ft.

A hiány külső forrásból történő finanszírozására
Működési célú hitelfelvétel: 448 185 E Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel:  754 000 E Ft

A költségvetés főösszegén belül

működési célú kiadást 5 692 488 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
18.a személyi kiadásokat 2 108 659 E Ft-ban, 
19.a munkáltatót terhelő járulékokat                558 537 E Ft-ban, 
20.a dologi jellegű kiadásokat             1 282 807 E Ft-ban,
21.működési célú hitel törlesztését                                           30 000  E Ft-ban,
22.pénzeszköz átadás, egyéb támogatást, kamatkiadást      1 538 390  E Ft-ban,
23.céltartalékot         104 095  E Ft-ban,



24.általános tartalékot                 70 000   E Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást:  1 995 212  E Ft-ban,
a kiadásokon belül:

21.az önkormányzat felhalmozás összegét 1 882 700 E Ft-ban,
22.az intézményi felhalmozás összegét                 31 667 E Ft-ban,
23.hiteltörlesztést                 80 845 E Ft-ban,
24.céltartalékot             - E Ft-ban 
25.felhalmozási célú pénzeszközátadást             -  E Ft-ban,    

állapítja meg”
2. §

A R. 1., 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számú 
mellékletei lépnek.

Záró rendelkezés 
3.§

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kiskunhalas, 2010. május 03.

     (: Dr. Várnai László :)                                                    (: Dr. Ferenczi Mária :) 
                    polgármester                                                                           jegyző



KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
8 /2010. (V.05.) 

rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló

45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról

1. §

A rendelet 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

14.§

A  Jegyző  közgyógyellátásra  való  jogosultságot  állapít  meg  azon  személy  részére,  akinek  a 
családjában az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 
%-át, egyedül élő esetén annak 220 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás  
(gyógyszer) költségének mértéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.

2. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Kiskunhalas, 2010. május 03.

     (: Dr. Várnai László :)                                                    (: Dr. Ferenczi Mária :) 
                    polgármester                                                                           jegyző
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