
A képviselő-testület 2010. december 13-i ülésén hozott döntések:

Zárt ülésen hozott döntés:

218/2010. Kth.
 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 16/1996. (III. 27.) Ktr. sz. rendelet 8.§-a alapján 2010-ben 
„Kiskunhalas  Város  Közművelődéséért”  díjat  adományoz  Csabankó  Kálmánné, a  Kiskunhalas  
Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára könyvtárosa részére.

Nyílt ülésen hozott döntések:

219/2010. Kth.
Munkaterv módosítás.

220/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  város  2011.  évi  Költségvetési  
Koncepcióját megtárgyalta és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.  
törvényben, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakat figyelembe  
véve az alábbiak szerint határoz:

1., A város 2011. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó Költségvetési Koncepció 
alapelveit  elfogadja,  az  abban  vázolt  2011.  évi  költségvetés  kialakításához 
kidolgozott  szempontokat,  főbb  tervezési  irányokat  a  további  munka  alapjának 
tekinti.

2., A  működési  költségvetés  egyensúlyának  megteremtése  érdekében  a  kötelező 
önkormányzati  feladatok  kiadásait  az  ellátáshoz  igazodóan  és  a  nem  kötelező  
önkormányzati  feladatok  intézményszerű  támogatásait  az  ellátott  feladathoz  
igazodóan csökkenteni kell. Az egyéb támogatások mértékét jelentősen csökkenteni 
kell.

3., Önkormányzati szinten kell érvényesülni a létszám és bérpolitikai intézkedéseknek. 
Bérfejlesztés és munkaerő felvétel nem hajtható végre csak a fenntartóval egyeztetve.

4., A  várható  likviditási  hiány  fedezetére  az  önkormányzat  továbbiakban  is  
folyószámlahitel  szerződést  köt  számlavezető  pénzintézetével,  melynek  összegét  a  
költségvetés tervszámai alapján szükség és lehetőség szerint megemeli. 

5., A működési  hiány  fedezetére  az  önkormányzatnak  2011.  évben  külső  forrást  kell  
igénybe vennie. 

6., A fejlesztési, felhalmozási feladatok finanszírozására a 2008. évi kötvénykibocsátás  
bevétele  nem  nyújt  fedezetet.  A  költségvetésben  új  fejlesztési  kiadások  tervezése  
esetén új forrásbevonásra lesz szükség.

7., Az  év  közben  jelentkező  előre  nem  tervezhető  események  és  az  ezekből  eredő 
pénzügyi  intézkedések  fedezetére  az  általános  tartalék  nyújthat  fedezetet,  ezért  
indokolt mértékének megemelése.

8., A Képviselő-testület bizottságai, tisztségviselői, a gazdálkodó intézmények, valamint  
az  önkormányzati  és  kisebbségi  önkormányzati  feladatellátáshoz  kapcsolódó 



gazdálkodók  vezetői  a  város  2011.  évi  költségvetési  tervjavaslata  kidolgozását 
figyelemmel kísérik, az operatív munkában részt vesznek. A feladat- és hatáskörükbe  
tartozó ügyekben döntéseikkel segítik a tervezési munkát.

221/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  elutasítja  a  házasságkötések,  a  bejegyzett  élettársi  
kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 21/2010. (XII.01.) önkormányzati  
rendelet módosítását. 

222/2010. Kth.
1.Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  kötelező  kéményseprő-ipari  
közszolgáltatási feladatokat ellátó Halas-Szolg Kft. - Halas-Thermo Kft. és az Önkormányzat között  
2010. december 31-ig hatályos szerződést 2010. június 30-ig, legkésőbb az eredményes pályázati  
eljárás  lefolytatásáig  meghosszabbítja  a  szerződésben  és  módosításaiban  foglalt  változatlan  
feltételekkel,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szolgáltató  felé  történő  további  ellátási  
kötelezettség jelzésére.

2.Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  Kiskunhalas  Város 
Polgármesterét, hogy az érvényben lévő jogszabályok figyelembe vételével eljárást folytasson le a  
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás további ellátásának biztosítása érdekében, majd annak  
eredményéről, a szolgáltatási szerződés megkötésének céljából legkésőbb a 2011. évben számoljon  
be a Képviselő-testületnek.

223/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Homokhátsági  
Hulladékgazdálkodási  Kft.  új  hulladékgazdálkodási  rendszerhez  kapcsolódó  2010.  évi  
beszámolóját.
(A beszámolót terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a  www.kiskunhalas.hu honlap 
Testületi előterjesztések menüpontjában.)

224/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvénnyel és az egyes környezetterhelési díjak  
visszaigénylésének  a  kibocsátott  terhelő  anyag  mennyiség  meghatározás  módjáról,  valamint  a  
díjfizetés  áthárításának  szabályairól  szóló  270/2003.(XII.24.)  Korm.  rendelet  értelmében,  a  
Kiskunhalas Városi Szennyvíztisztító rendszer bebocsátói  esetében a 2011. évi  vízterhelési  díj  a  
szennyvízdíj részeként, térfogatarányosan kerüljön áthárításra.

Vízterhelési díj mértéke
Díjkategória Áthárított vízterhelési díj

Kibocsátás típusa Bebocsátás 
körülménye Jel Ft/m3

2011. évre
1./közcsatornába bocsátott szennyvíz esetén

Lakossági kibocsátó Kiépített köz-
csatornába

Vc1 11,-
Intézményi kibocsátó Vc2 11,-
Gazdálkodási 
célú
kibocsátó

Normál 
szennyezett Vc3 12,-

Közepesen 
szennyezett

Vc4 24,-

http://www.kiskunhalas.hu/


Erősen 
szennyezett Vc5 35,-

2./települési folyékony hulladék leürítőbe bocsátott szennyvíz esetén
Lakossági kibocsátó

Települési  
folyékony 
hulladék 
fogadóba

Vt1 30,-
Intézményi kibocsátó Vt2 30,-

Gazdálkodási 
célú
kibocsátó

Normál 
szennyezett Vt3 30,-

Közepesen 
szennyezett Vt4 67,-

Erősen 
szennyezett Vt5 98,-

Megjegyzés! A díjak a 25%-os ÁFA-t tartalmazzák

225/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
(A beszámolót terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a  www.kiskunhalas.hu honlap 
Testületi előterjesztések menüpontjában.)

226/2010. Kth.
1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági  Szervezete,  Napsugár  Óvodák  és  Bölcsőde,  Százszorszép  Óvodák,  Bóbita  Óvoda,  
Bölcsőde  és  Pedagógiai  Szakszolgálat,   Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Bölcsődéje,  
Martonosi Pál Városi Könyvtára,  Felsővárosi Általános Iskola,  Fazekas Gábor Utcai Általános 
Iskola,  Kertvárosi  Általános Iskola,  Szűts  József  Általános Iskola,  Bernáth Lajos Kollégium, II.  
Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolai és Kollégium, Bibó  
István  Gimnázium,  Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Tűzoltóság,  Kiskunhalas  Város  
Önkormányzata  alapító  okiratait  úgy  módosítja,  hogy  a  kiegészítő  tevékenység  szakfeladatai 
továbbiakban az alaptevékenységbe sorolódnak.  A feladatellátáshoz kapcsolódó funkció elnevezés  
gazdálkodási jogkör elnevezésre változik.

 2.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvodák és Bölcsőde,  
Százszorszép Óvodák, Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat,  Kiskunhalas Város  
Önkormányzatának  Bölcsődéje,  Felsővárosi  Általános  Iskola,  Fazekas  Gábor  Utcai  Általános  
Iskola,  Kertvárosi  Általános Iskola,  Szűts  József  Általános Iskola,  Bernáth Lajos Kollégium, II.  
Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolai és Kollégium, Bibó  
István  Gimnázium  alapító  okiratában  az  intézményvezető  kinevezése  pontban  az  „Oktatási  
Bizottság” szövegrész helyébe az „ Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép.

3.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 1.,  2. pontban történt  
változásokkal az alapító okiratokat egységes szerkezetben. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az  
illetékes szervek felé az  eljárással kapcsolatos intézkedéseket  tegye meg.

227/2010. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Fazekas Gábor Utcai   Általános Iskola   pedagógiai 

programjának módosítását jóváhagyja.
2. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Felsővárosi  Általános    Iskola   pedagógiai 

programjának módosítását jóváhagyja.

http://www.kiskunhalas.hu/


3. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Kertvárosi  Általános  Iskola pedagógiai  
programjának módosítását jóváhagyja.

4. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Szűts  József  Általános  Iskola pedagógiai  
programjának módosítását jóváhagyja.

5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bibó István Gimnázium pedagógiai programjának 
módosítását jóváhagyja.

6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,  
Informatikai  Szakközépiskola  és  Kollégium  pedagógiai  programjának  módosítását 
jóváhagyja.

228/2010. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,  

Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 39.)  
igazgatói állására.
o Képesítési  feltétel:   jogszabályban előírt  felsőfokú  - főiskolai,  egyetemi szintű-  pedagógus 

végzettség továbbá pedagógus-szakvizsga.
o Előnyt jelent:   közoktatás-vezetői szakképzettség.
o Kiegészítő feltétel:   legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
o A pályázat  benyújtása:   1  példány  teljes  pályázati  anyag  (vezetői  program,  ami  kitér  a  

pedagógiai  programra  vonatkozó  esetleges  módosítási  elképzelésekre  és  az  intézmény  
gazdasági  működésével  kapcsolatos  elképzelésekre+  szakmai  életrajz+csatolandó 
dokumentumok)  nyomtatott  formában,  továbbá  2  példány  vezetői  program  szakmai  
életrajzzal nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is.

o A pályázat benyújtásának határideje:   2011. február 15.
o A pályázathoz csatolni kell:  
o a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumokat,
o az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,
o a büntetlen előélet igazolására hatósági bizonyítványt,
o továbbá  nyilatkozatot,  mely  tartalmazza  a  hozzájárulást  a  pályázati  anyagban  foglalt  

személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.
o A pályázat elbírálásának határideje:   a pályázat véleményezési határidejének lejártát követő  

első képviselő-testületi ülés.
o A pályázat címzése:   Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas,  

Hősök tere 1.
o A megbízás időtartama:   5 év
o A megbízás kezdő napja:   2011. augusztus 1.
o A megbízás megszűnésének időpontja:   2016. július 31.
o Illetmény:   a  közalkalmazotti  törvény  szerinti  besorolás  valamint  az  erre  vonatkozó  

képviselő-testületi határozat alapján intézményvezetői pótlék, mely a pótlékalap 300 %-a.

2. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  pályázatot  hirdet  a  Bibó  István  Gimnázium  (6400 
Kiskunhalas, Szász Károly u. 21.) igazgatói állására.
o Képesítési feltétel:   jogszabályban előírt felsőfokú  -egyetemi szintű- pedagógus végzettség  

továbbá pedagógus-szakvizsga.
o Előnyt jelent:   közoktatás-vezetői szakképzettség.
o Kiegészítő feltétel:   legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
o A pályázat  benyújtása:   1  példány  teljes  pályázati  anyag  (vezetői  program,  ami  kitér  a  

pedagógiai  programra  vonatkozó  esetleges  módosítási  elképzelésekre  és  az  intézmény  
gazdasági  működésével  kapcsolatos  elképzelésekre  +  szakmai  életrajz+csatolandó 



dokumentumok)  nyomtatott  formában,  továbbá  1  példány  vezetői  program  szakmai  
életrajzzal nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is.

o A pályázat benyújtásának határideje:   2011. február 15.
o A pályázathoz csatolni kell:  
o a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumokat,
o az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,
o a büntetlen előélet igazolására hatósági bizonyítványt,
o továbbá  nyilatkozatot,  mely  tartalmazza  a  hozzájárulást  a  pályázati  anyagban  foglalt  

személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.
o A pályázat elbírálásának határideje:   a pályázat véleményezési határidejének lejártát követő  

első képviselő-testületi ülés.
o A pályázat címzése:   Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas,  

Hősök tere 1.
o A megbízás időtartama:   5 év
o A megbízás kezdő napja:   2011. augusztus 1.
o A megbízás megszűnésének időpontja:   2016. július 31.
o Illetmény:   a  közalkalmazotti  törvény  szerinti  besorolás  valamint  az  erre  vonatkozó  

képviselő-testületi határozat alapján intézményvezetői pótlék, mely a pótlékalap 300 %-a.

3. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  pályázatot  hirdet  a  Százszorszép  Óvodák  (6400 
Kiskunhalas, Vasút u. 2.) óvodavezetői állására.
o Képesítési  feltétel:   jogszabályban  előírt  felsőfokú  óvodapedagógusi  végzettség  továbbá  

pedagógus-szakvizsga.
o Előnyt jelent:   közoktatás-vezetői szakképzettség vagy óvodavezetői végzettség.
o Kiegészítő feltétel:   legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
o A  pályázat  benyújtása:   1  példány  teljes  pályázati  anyag  (vezetői  program+  szakmai  

életrajz+csatolandó  dokumentumok)  nyomtatott  formában,  továbbá  1  példány  vezetői  
program szakmai életrajzzal nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is.

o A pályázat benyújtásának határideje:   2011. február 15.
o A pályázathoz csatolni kell:  
o a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumokat,
o az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,
o a büntetlen előélet igazolására hatósági bizonyítványt,
o továbbá  nyilatkozatot,  mely  tartalmazza  a  hozzájárulást  a  pályázati  anyagban  foglalt  

személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.
o A pályázat elbírálásának határideje:   a pályázat véleményezési határidejének lejártát követő  

első képviselő-testületi ülés.
o A pályázat címzése:   Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas,  

Hősök tere 1.
o A megbízás időtartama:   5 év
o A megbízás kezdő napja:   2011. augusztus 1.
o A megbízás megszűnésének időpontja:   2016. július 31.
o Illetmény:   a  közalkalmazotti  törvény  szerinti  besorolás  valamint  az  erre  vonatkozó  

képviselő-testületi határozat alapján pótlék, a pótlékalap 230 %-a.

229/2010. Kth.
I.)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  figyelemmel  a  köztisztviselők 
jogállásáról szóló  1992. évi  XXIII.  törvény 34.§ (3) bekezdésében foglaltakra a Polgármesteri  
Hivatal köztisztviselőire vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező  kiemelt  célokat 2011.  
évre   az alábbiakban határozza meg:



1) A Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseinek a szakmai és jogi előírásoknak megfelelő,  
megalapozott előkészítése. A Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése során fokozott  
figyelem  a  határidők  betartására.  A  Képviselő-testület  és  a  Bizottságok  döntéseinek  
határidőre történő végrehajtására.

2) A  képviselő-testületi  meghívók,  előterjesztések  elektronikus  formában  bevezetése  2011.  
március hónaptól 

3) A  fejlesztési  célok  megvalósítása  érdekében  a  fejlesztési  támogatási  forrásokhoz  való  
hozzájutás elősegítése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése,  
illetve a pályázatkészítők munkájának segítése, kiszolgálása a szükséges dokumentumokkal. 

4) A gyakran változó jogszabályok ismerete és pontos végrehajtása, valamint a jó színvonalú 
munkavégzéshez  szükséges  ismeretek  megszerzése  érdekében a  köztisztviselők  képzése,  
továbbképzése.

5) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  
törvény (KET) szabályainak és az ágazati jogszabályoknak megfelelő, jogszerű és szakszerű  
ügyintézés.

6) A térségben működő helyi  és területi  államigazgatási  szervekkel való kapcsolattartás,  jó  
munkakapcsolat kialakítása és fenntartása.

7) Az  elektronikus  hatósági  ügyintézés  mielőbbi  bevezetése érdekében az  ehhez  kapcsolódó 
feltételrendszer fokozatos biztosítása.

8) „lakosság-barát”  közigazgatási  hatósági  ügyintézés,  humánus  és  jogszerű  hivatali  
működés;

9) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben foglalt közérdekű 
adatok elektronikus közzétételének folyamatos biztosítása, az adatok aktualizálása. 

10) 2011. évi költségvetés stabilitásának biztosítása, a pénzügyi és számviteli fegyelem erősítése,  
a vezetői ellenőrzés folyamatos biztosítása.

11) A pénzügyi kötelezettségvállalások kontrolljának és folyamatos monitoringjának biztosítása,  
a külső és belső szerződéses kapcsolatok folyamatos, koordinált figyelemmel kísérése.

12) A helyi adó rendelet szabályainak  maximális betartása, a megállapított adó bevétel teljes  
körű behajtására való törekvés

13) Az éves  ellenőrzési munkatervben meghatározott feladatok  maradéktalan  végrehajtása.
14) az Önkormányzat gazdasági társaságaival folyamatos kapcsolattartás fejlesztése
15) Az  ellenőrzésre  jogosult  külső  szervek  ellenőrzési  tervében  a  Hivatalra,  illetve  az  

önkormányzatra  vonatkozó  ellenőrzéseinek  eredményes  és  határidőben  történő 
megvalósításának elősegítése.

16)A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése.
17)A civil szervezetekkel, szerveződésekkel való kapcsolattartás erősítése, továbbfejlesztése.
18)A köztisztviselői egyéni  teljesítménykövetelmények határidőre történő kiadása, valamint az  

egyéni  teljesítményértékelések – a Ktv.  34.  §-a alapján  – határidőre történő teljes  körű  
elvégzése. 

19)A  hivatal  működésében  a  költséghatékonyság  és  a  takarékosság érvényre  juttatása.  A 
költségvetési pénzügyi gazdálkodás területén az előírások maradéktalan betartása mellett az  
erőforrások minél szélesebb körű feltárása, a racionális gazdálkodás megvalósítása.

20) A  Polgármesteri  Hivatalban  dolgozó  köztisztviselők  közötti  együttműködés  elmélyítése,  
hatékonnyá  tétele.  Az  osztályok   közötti  együttműködés,  feladatmegosztás  hatékony  
megvalósítása.

21)Az önkormányzat  honlapjának színvonalas működtetése, szerepének fokozatos növelése az 
állampolgárok tájékoztatásában.

22)A  2011. évhez kapcsolódó rendezvények megszervezésében való aktív közreműködés.
23) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye munkájának segítése



II.)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fegyveres  szervek  hivatásos  
állományú  tagjainak  szolgálati  viszonyáról  szóló  1996.  évi  XLIII.  törvény  245/F  §-ban  kapott  
felhatalmazás alapján a teljesítmény követelmények alapját  képező kiemelt  célokat  a Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság részére 2011. évre az alábbiak szerint határozza meg:

I. Kiemelt (stratégiai) célkitűzések vagy szakmai feladatok:

1. Fordítson kiemelt figyelmet a szolgálati törvény (a fegyveres szervek hivatásos állományú  
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény) várható változásaira.

2. A tűzoltó eszközök beszerzéseire irányuló pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, le-
hetőség esetén sikeres részvétel a pályázatokon.

3. Az EDR alkalmazásának további fejlesztése az irányítása alá tartozó tűzoltóságon.
4. A tűzvédelmi törvény esetleges változása esetén gondoskodjon az irányítása alá tartozó 

tűzoltóság jogszerű működéséről.
5. Fordítson kiemelt gondot a tűzvédelem érdekében szükséges prevenciós feladatok teljesí-

tésére, illetve a tűzvizsgálatok minőségi végrehajtására.

II. Kompetencia célok:

1. Kapcsolattartás/Szóbeli  kommunikáció  (3./5.):  A  kommunikációja  során  képviselje  az 
irányítása alá tartozó tűzoltóság érdekeit, a tűzvédelmi rendszer szereplőinek véleményét 
ismerje meg és lojális módon kezelje azt.

2. Felelősség/Szervezet  iránti  lojalitás  (4./14.):  Legyen elkötelezett  a  tűzoltóság ügyeivel  
kapcsolatosan, azonosuljon az irányítása alá tartozó szervezet céljaival.

III. Egyéni fejlesztését/fejlődését szolgáló célfeladatok:

1. Fejlessze idegen nyelv ismereteit.
2. Őrizze meg jó egészségi állapotát és fizikai állóképességét.
3. Kísérje figyelemmel, sajátítsa el a megjelenő szakmai jogszabályok előírásait.

230/2010. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  szándéknyilatkozatot  tesz  
arra, hogy a Kiskunhalas, Szabadkai út 1. szám alatti ingatlant a Néptánc Kulturális Alapítvány  
használatába adja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halasi Városgazda 
Zrt. vezérigazgatóját a megállapodás elkészítésére a következő képviselő-testületi ülésre.

231/2010. Kth.
1.Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  100.000,-Ft  összeggel  támogatja a  
Gulyás  József  Emléktornát,  amelyhez  az  összeget  a  Kiskunhalasi  Város  Sportjáért  
Közalapítványon  keresztül  biztosítja.   A  támogatást  a  2010.  évi   Költségvetési  rendelet  
sporttámogatási kerete biztosítja.

2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,-Ft támogatási összeget ítél  
meg a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club részére. A támogatást a 2010. évi  
Költségvetési rendelet  sporttámogatási kerete biztosítja.



232/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő  –  testülete  a  2011.  évi  költségvetésben  1.654.000  Ft  
pótbefizetést biztosít a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére.

233/2010. Kth.
.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kiskunhalas Város Polgármestere a  
Vakáció  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  pénzintézeti  hitelfelvételéhez  Kettő  millió  forint  valamint  
járulékai mindösszesen maximum kettőmillió-kilencszázezer összeghatárig a kezességi szerződést  
aláírja. Ezzel egyidejűleg az. 300/2009. Kth.sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

234/2010. Kth.
1. A város belterületén keresztülhaladó kerékpárút és közút kereszteződéseiben egységesen 
a kerékpárúton (szervízúton) közlekedő kerékpáros köteles elsőbbséget  adni a közúton áthaladó 
gépjárműveknek.
2. Az Árpád utcában a kétirányú forgalmi rendet fenntartva, az Árpád utcának a Schönfeld  
udvar felé vezető kereszteződésétől megtiltja a megállást az Arany János utcáig.
3. A Bírósággal szembeni parkolóban előírt „kötelező haladási irány” előírást, valamint a 
Köztársaság utcán a parkoló bejáratánál a záróvonalat, és a „balra kanyarodni tilos”jelzőtáblát  
megszünteti, biztosítva a mindkét irányú ki, és behajtást.
4. A  Gimnázium  utcában  a  Kossuth  utcai  kereszteződésnél  a  kötelező  haladási  irány 
(jobbra-balra) jelzőtáblát megszünteti.
5. A Tinódi  utcában (a Tó u.  és Dong-ér völgyi  út  közötti  szakaszon) a mindkét  oldali  
megállási tilalmat vezet be.
6. A Dong-ér völgyi út teljes szakaszán a jelenleg megengedett 50 km/ó-ás sebességhatárt  
70 km/ó-ra változtatja.
7. A Szénás utcán és a Kötönyi úton a 40 km/ó-ás sebességkorlátozást megszünteti.
8. A Bokréta utca, Kossuth utca és Vasút utca közötti szakaszán az egyirányú forgalmat  
megszünteti, a kétirányú közlekedést vezeti be.
9. A Bálvány utca egyirányúsítását megszünteti, a Bálvány utcában a kétirányú közlekedést  
vezeti be.

235/2010. Kth.
A Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  Széchenyi  úti  veszélyes  fák  kitermelését  és  a  2011-es  
költségvetési  évben biztosítja a kitermeléshez,  valamint ugyanazon a helyszínen előírt  pótláshoz  
szükséges 900.000,-  Ft-ot.

236/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  nem támogatja az   ÁNTSZ Országos 
Tisztifőorvosi  Hivatal   421-8/2010.  számú  végzésében  tett  javaslatát  a  fekvőbeteg  ellátás  
területének  módosítására.  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. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének

23/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete



Az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  Államháztartásról  szóló  1992.évi  XXXVIII.  törvény  
76.§/1. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  2011.  évi  
költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit folyamatosan szedje be és az  
előző évi kiadási előirányzatokon belül az indokolt kiadásokat időarányosan teljesítse kiskunhalas  
Város  Önkormányzatának 2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2010.(III.10.)  Ktr.  számú rendelete  
alapján.

2.§

1. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok,  
az évente ismétlődő fenntartói típusú rendszeres Zrt., Kft., egyesületi és egyéb civil támogatá-
sok, pénzeszköz átadások 2011. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az elő-
ző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, maximum időarányosan teljesíthetők. 

2. A 2011. január 1-től esedékes bérintézkedések kizárólag a központi szabályozásnak megfele-
lően a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gaz-
dálkodás időszakában végrehajtandók.

3. Eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele  
kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített – törvény által előírt – számadási kötelezett-
ségének eleget tett, továbbá nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köz-
tartozása nincs.

3.§

3. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, rekonstrukciós  
feladatokra kifizetések a 2010. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők  
a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.

4. A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok  
tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthe-
tők.

4.§

A 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem  
indítható, azokra kötelezettség nem vállalható kivéve:

A  feladatok  átfutási  idejének  rövidítése  érdekében  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  egyes  kiemelt  (elsősorban  pályázatokhoz  kapcsolódó)  feladatok  esetében,  
testület  által  korábban  elfogadott  döntés  alapján  –  az  átmeneti  gazdálkodás  időszaka  alatt  -  
kötelezettséget vállaljon (terület előkészítés, terveztetés és keret jellegű közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás  közzététele,  valamint  a  folyamatos  városüzemeltetési  és  beruházási  feladatok  ellátása 
érdekében feltételes közbeszerzési eljárás kiírása és feltételes szerződés kötése, stb.).

5.§



A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő  
pályázatokkal  összefüggő,  illetve  a  Képviselő-testület  által  korábban  elhatározott,  pénzügyi 
kihatással járó intézkedéseket a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt is folyamatosan  
megtegye.

6.§

Az  átmeneti  gazdálkodás  időszakában  teljesített  kiadásokat  és  beszedett  bevételeket  az  új  
költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

7.§

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetési rendelet  
hatályba lépéséig kell alkalmazni.

Kiskunhalas, 2010. december 13.

Gyovai István Dr. Ferenczi Mária 
polgármester           jegyző 

Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének

24/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről  

szóló 30/2003.(XI.12.) önkormányzati. rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§  
(1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-a felhatalmazása  
alapján a következőket rendeli el: 

1.§

A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről  
szóló  30/2003.  (XI.12.)  önkormányzati  rendelet (továbbiakban:  Rendelet)  1.  számú melléklet  1.  
pontja helyébe e rendelet 1. számú mellékletet lép:

2.§

A Rendelet  2. számú melléklet 2. pontja helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.

3.§

A rendelet 2011. január 1-én lép hatályba és 2011. január 2-án hatályát veszti.

Kiskunhalas 2010. december 13.



   Gyovai István                                                                   Dr. Ferenczi Mária
      polgármester                                                                               jegyző

1. számú melléklet

A lakossági és önkormányzati intézményi hulladékgyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás egységnyi 
díjtételei:

2011. díj *

Edényzet  
mérete Ft/ürítés/hét

70 liter 195
80 liter 223
110 liter 307
120 liter 335
660 liter 1841
770 liter 2148
1100 liter 3069
5000 liter 13950

*: 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 

     A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák
2. számú melléklet 

Bebocsátó típusa
Bruttó díj 

(Ft/m3)
2011

Lakossági 
bebocsátó

normál állapotú szennyvíz 594
nehezen kezelhető szennyvíz 1784

Intézményi 
bebocsátó

normál állapotú szennyvíz 740
nehezen kezelhető szennyvíz 2220

Gazdálkodó 
szervezet 
bebocsátó

normál állapotú szennyvíz 1285

nehezen kezelhető szennyvíz 3855



Folyékony hulladék fogadás alapdíja (bruttó Ft/alkalom)
Települési  

folyékony hulladék 
(tfh)

Egyéb szippantmány Veszélyes hulladék
(nehezen kezelhető tfh.)

450 550 900

Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének

25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.  
évi  LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben,  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi  XLIII.  törvény  
35.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1.§

Kiskunhalas Város 2009-2014. tervezési időszakra szóló II. Hulladékgazdálkodási Tervét e rendelet  
1. számú melléklete határozza meg.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,  ezzel  egyidejűleg a  helyi  hulladékgazdálkodási  
tervről szóló 41/2004.(X.04. ) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kiskunhalas 2010. december 13.
           

   Gyovai István                                                                   Dr. Ferenczi Mária
      polgármester                                                                               jegyző

(A  Hulladékgazdálkodási  Tervet  terjedelmére  tekintettel  nem  közöljük,  megtekinthető  a  
www.kiskunhalas.hu honlap Testületi előterjesztések menüpontjában.)

http://www.kiskunhalas.hu/

