
A képviselő-testület 2012.július 24-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés:

175/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés  
5/1996. (IV.5.) Kgy. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján  az alábbi személyeket javasolja a  
megyei kitüntető díjakra:
 „Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díj”: Kovács Lászlóné 
 „Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj”: Dr. Balogh Elemér

176/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalas  Város  Polgármestere  által  hozott  
R/178-7/2012.  számú  határozatával  szemben  ESMA  Spanyol-Magyar  Reklám  Zrt.  1139  
Budapest,  Fáy  utca  20.  szám  alatti  székhelyű  kérelmező  által  benyújtott  fellebbezést  
elutasítja.

177/2012. Kth.
1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  HALAS-T Kft.   Felügyelő 
Bizottsági tagjaivá 2013. május 31. napjáig az alábbi személyeket delegálja:

- Fülöp Róbert (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27.)
- Máté Lajos (6400 Kiskunhalas, Pandúr utca 2.)
- Jekő Attila (6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 6.)

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 28-án elfogadott  
149/2012.Kth számú határozatát visszavonja.

A képviselő-testület 2012.július 24-i rendkívüli nyílt ülésén hozott döntések:

178/2012. Kth.
1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  kívánja  értékesíteni  a 
Halas-T Kft-ben lévő üzletrészét.
2.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  társaság  többségi  
tulajdonosaként nem támogatja újabb szolgáltatói szerződés megkötését a Halas Távhő Kft-
vel.
3.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  városi  távfűtési  rendszer  
átalakításáról szóló 144/2012. sz. határozatát érvényben tartja.
4.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Morvai  Ferenc  vállalkozó 
kezdeményezését nem támogatja.

179/2012. Kth.
I.
1.  Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Halas-T Kft.  
taggyűlésén az alábbi döntések megtételét képviselje:
1.1. A Halas-T Kft. ügyvezetője haladéktalanul készítsen hiteles kimutatást az üzemeltetési  
szerződésből  adódó,  a  HALAS-TÁVHŐ  Kft-nek  a  HALAS-T  Kft.  felé  felmerült  
kötelezettségeiről és azok teljesítéséről.



1.2.  A  Halas-T  Kft.  ügyvezetője  legkésőbb  2012.  július  31.  napjáig  az  üzemeltetési  
szerződésnek  megfelelően  a  HALAS-TÁVHŐ  Kft.  részére  állítsa  ki  az  elmaradt  díjakra 
vonatkozó számlákat 15 napos fizetési határidővel.
 1.3. A Halas-T. Kft. ügyvezetője haladéktalanul tegyen meg mindent az elmaradt bevételek  
behajtására.

II:
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évi költségvetése terhére 
2012. december 31. napjáig szóló időtartamra 30.000.000,-Ft  azaz harmincmillió forint tagi  
kölcsönt  nyújt  a  Halas-T  Kft-nek  a  Kft.  likviditásában  bekövetkezett  átmeneti  nehézségek  
áthidalására,  amely  kiterjed  a  tényleges  távfűtési  szolgáltatást  végző  cég  pénzügyi 
megsegítésére  is.  A  kölcsönt  a  mindenkori  jegybanki  alapkamat,  mint  ügyleti  alapkamat  
terheli.  A  Halas-T  Kft.-t  megilleti  az  elő-  és  résztörlesztés  joga.  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  az  erről  szóló 
megállapodás aláírására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,  
hogy  a  Halas  Távhő  Kft.  Halas-T  Kft-ben  lévő  37.340.000,-Ft  névértékű  üzletrészének  
megvásárlására  tárgyalásokat  kezdeményezzen  a  Halas  Távhő  Kft.  tulajdonosaival.  A  
Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési  
Bizottságot, hogy az üzletrész megvásárlásának ellenértékét hagyja jóvá.  
3. A Képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Halas-T Kft. taggyűlésén az  
alábbi álláspontokat képviselje, amennyiben a taggyűlés az alábbi határozati javaslatokat a  
következő sorrendben elfogadja: 
a) Kezdeményezze a Társasági Szerződés módosítását a szavazati arányok tulajdoni aránytól  
eltérő megváltoztatására úgy, hogy az Önkormányzat (51%-os tulajdonos) részére minősített  
többséget biztosító szavazati arányt állapítson meg a Társasági Szerződés.
b)  Kezdeményezze  a  Halas  Távhő  Kft.  összes  kintlevőségének  a  Halas-T  Kft.-re  történő 
engedményezéséről megállapodás megkötését.
c)  A  Halas-T  Kft.  és  a  Halas  Távhő  Kft.  között  jöjjön  létre  megállapodás,  mely  
megállapodásban lefektetésre kerül, hogy a kapott pénzügyi segítséget a Halas Távhő Kft.  
kizárólag  a  GDF  SUEZ  Energia  Magyarország  Zrt.  felé  történő  tartozás  rendezésére 
használhatja fel.
d) A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. és a Halas Távhő Kft között 2011. június 25.  
napján létrejött teljes ellátás alapú földgáz- kereskedelmi  szerződésben a Halas Távhő Kft.  
helyébe jogutódlással a Halas-T Kft. lépjen.

180/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  az  előterjesztés 
mellékletében  szereplő  Az  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonú  gazdasági  társaságai 
vezetőinek  javadalmazására  ill.  jogviszonyuk  megszűnése  esetén  biztosított  juttatásokra 
vonatkozó  szabályzatot,  s  hatályon  kívül  helyezi  a  373/2003  Kth.  számú  határozattal  
elfogadott javadalmazási szabályzatot.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonú 
gazdasági társaságai vezetőinek javadalmazására ill. jogviszonyuk megszűnése esetén biztosított 
juttatásokra az alábbi  szabályzatot alkotja:

VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK  JAVADALMAZÁSÁRÓL
SZABÁLYZAT

 
I. A szabályzat célja és hatálya



1. Ezen szabályozás célja, hogy a Önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságai vezető 
tisztségviselői munkájának javadalmazása egységes  elvek szerint,  motivációs hatásokkal valósuljon 
meg, és egyben az a vonatkozó törvényi előírásoknak és a tulajdonos elvárásinak is megfeleljen. Nem 
célja  a  szabályzatnak,  hogy a  hatálya  alá  tartozó  személyi  kör  tekintetében  az  egyes  juttatásokat 
összegszerűen állapítsa meg, mivel azt az alapító közgyűlési (Képviselő-testület) döntések, munka- 
vagy megbízási szerződések határozzák meg.

2. A szabályzat hatálya:

2.1 A szabályzat hatálya kiterjed  Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaságaira (továbbiakban: gazdasági társaságok), melyek a következők:

-Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

-Halasmédia Nonprofit Szoltáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

-Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 

2.2 A szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- a gazdasági társaság vezető tisztségviselőire (a társaság vezető tisztségviselői alatt a társaság 
ügyvezetője, illetve részvénytársaság esetén vezérigazgató értendők, függetlenül attól, hogy 
tevékenységüket megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látják el)

- a gazdasági társaság felügyelő bizottságának elnökére és tagjaira
- a gazdasági társaság Mt. 208.§-ának hatálya alá eső munkavállalóira

2.3 A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a 2.2 pontban felsorolt személyek

- javadalmazási elveinek szabályozására
- munkaviszonyának megszüntetése esetén járó juttatásokra
- prémium fizetési feltételeire
- költségtérítésének szabályozására

II. Hivatkozott dokumentumok:

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény / továbbiakban: Mt./,
a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény / továbbiakban: Ptk./,
a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény / továbbiakban: Gt./,
Alapító Okiratok,
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény

III.  A vezetők javadalmazása

1. A gazdálkodó szervezet vezetői, illetve vezetőtisztségeit betöltők feladataikat munkaviszonyban, 
vagy megbízási  jogviszony alapján látják el. 

A jogviszony létesítésére a Gt., a gazdálkodó szervezet Alapító Okirata, valamint az Mt. előírásai az 
irányadók.

2.  A vezető tisztséget betöltők bérezésének,  díjazásának elve:



Az alapító közgyűlése (Képviselő-testület) külön határozatban állapítja meg - figyelemmel a 2009. évi 
CXXII.  törvény  vonatkozó  rendelkezéseire  -  a  gazdasági  társaság  vezető  tisztséget  betöltőjének 
megbízási díját, munkajogi jogviszony esetében havi munkabérét, a gazdálkodó szervezet előző évi 
nettó bevételének, a gazdálkodó szervezet által működtetett vagyon értékének és annak változásának, a 
gazdálkodó  szervezet  előző  éves  gazdasági  eredményének,  a  gazdálkodó  szervezetnél 
foglalkoztatottak létszámának,  a  vezető tisztségviselő  munkavégzése színvonalának,  a  felelőssége 
mértékének figyelembevételével. A vezető tisztségviselő javadalmazásának módját, mértékét tételesen 
minden esetben a munkaszerződés, megbízási szerződés tartalmazza.

3. A vezető tisztségviselők bérfejlesztési szabálya

Az  vezető  tisztségviselők  személyi   alapbérének  emelése  évente  a  gazdasági  társaságra  irányadó 
átlagkereset-fejlesztési  mértéknek megfelelő százalékos  mértékkel  történhet,  az  alapító  közgyűlése 
(Képviselő-testület) jóváhagyásával.

IV. A vezető tisztségviselők éves premizálásának szabályozása

1. Az éves prémium megállapítása

Az  vezető  tisztségviselők  prémiumban  részesítésének  feltételeit  évente,  legfeljebb  a  6  havi 
alapbérének   megfelelő  mértékében,  a   felügyelő  bizottság   javaslatának  figyelembevételével  az 
alapító  közgyűlésének  (Képviselő-testület)  kell  meghatározni  külön  határozattal,  a  gazdálkodó 
szervezet  vagyonához,  a  gazdálkodási  feltételekhez,  a  foglalkoztatottak  létszámához,  valamint  a 
tervezett bevételi  terv eléréséhez  igazítottan. 

2. Az éves prémium kifizetése:

A prémium kifizetésére az előírt feltételek teljesülése esetén, az alapító közgyűlésének (Képviselő-
testület) elfogadása esetén kerülhet sor – a teljesítés arányában, írásbeli kiértékelés alapján, esetleg 
csökkentetten, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetnek:
  -  az üzleti év végén nincs lejárt köztartozása,
  - az üzleti évre vonatkozó átlagkereset-fejlesztés nem haladja meg az üzleti tervben meghatározott 
mértéket.
 - Jogszabály vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve által előírt beszámolási és adatszolgáltatási 
kötelezettség  elmulasztása  vagy  késedelmes  teljesítése  miatt  a  prémium  maximum  20  %-al 
csökkenthető.

3. Prémium előleg fizetésére – a gazdasági társaság első féléves eredményének függvényében - akkor 
kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére, a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából 
következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, akkor a 
már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni.

V. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése és szociális juttatása:

1. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése:

A  vezető  tisztséget  betöltő  a  költségtérítésére  a  mindenkor  hatályos  jogszabályok  alapján,   a 
munkaszerződésben, illetve megbízási szerződésben rögzítettek alapján jogosult.

2. Az vezető tisztségviselő kitüntetése, jóléti- és szociális juttatásai:
Az vezető tisztségviselő a munkaszerződése alapján, a nem vezető munkavállalók számára biztosított 
mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (pl. étkezési hozzájárulás, 
üdülési  kedvezmény,  ruházati  költségtérítés,  lakásépítési,  vásárlási  támogatás,  szakmai  képzés, 
továbbképzés költségeinek támogatása, stb.), továbbá munkáltatói joggyakorló döntése alapján vagy 
szakmai felügyeleti szerv által adományozott kitüntetésre,  jutalomra.



VI. A felügyelő bizottsági tagok juttatásai:

A  felügyelő  bizottság  elnöke  és  tagjai  tiszteletdíjra  jogosultak,  amelynek  összegét  az  alapító 
közgyűlése  (Képviselő-testület)  határozatban  állapítja  meg.  A  testület  elnöke  számára  – 
többletfeladataira  tekintettel  -  a  tagokénál  magasabb összegű díjazás  állapítható meg.  E  díjazáson 
kívül  a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaság  felügyelő  bizottságának  tagja,  elnöke  más 
javadalmazásra – igazolt, megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül- 
nem jogosult.

VII. Vezető tisztséget betöltők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatások:

1. A munkaszerződés alapján az ügyvezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatás:

Határozott  időtartamú  munkaviszony  esetén,  a  munkaszerződésben  kikötött  eltérő  megállapodás 
hiányában, a hatályos Mt. általános szabályai szerinti mértékben illeti meg juttatás. 
Határozatlan időtartamú munkaviszony megszűnése esetén végkielégítés tekintetében a hatályos Mt. 
általános szabályait kell alkalmazni. 

2. A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltők részére a jogviszony megszüntetése esetén 
járó juttatások:

A jogviszony megszüntetése esetén a a Gt.  és az alapító közgyűlése (Képviselő-testület)határozata 
szerint illeti meg díjazás.

3. A 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság 
felügyelő  bizottsága  elnökének  és  tagjainak  e  jogviszonyára  tekintettel  a  megbízatás  megszűnése 
esetére juttatás nem biztosítható.

VIII. A vezető tisztséget betöltők juttatása felszámolás, továbbá végelszámolás megindítását 
követően:

A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelő bizottság 
tagjának – jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűntetésével – díjazás nem 
fizethető.

A végelszámolás megindításától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelő bizottság 
tagjának  díjazását  feladataik  és  felelősségük  –  a  kirendelt  végelszámolóval  egyetértésben  – 
csökkentése miatt arányosan mérsékelni indokolt.

IX. Hatásköri szabályok:

1.A szabályzat elfogadása – a 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésével összhangban – az alapító 
közgyűlésének (Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik.
2. A felügyelő bizottság elnökének, és tagjainak tiszteletdíját az alapító határozza meg.
3. A vezető tisztségviselők közül a gazdasági társaság elnökével, vezérigazgatójával – az alapító által 
átruházott  hatáskörben  – a  polgármester  köti  meg  a  szabályzat  rendelkezéseivel  összhangban álló 
megbízási- illetve munkaszerződést. A szabályzat elfogadásakor az alapító közgyűlésének (Képviselő-
testület) részére  fenntartott alapítói jogkör: a vezető megbízási díjának/ személyi alapbérének, éves 
prémiuma mértékének megállapítása.
4.  A  gazdasági  társaság  Mt.  208.§-a  hatálya  alá  tartozó  vezetőállású  munkavállalói  esetében  a 
gazdasági  társaság  ügyvetetője,  részvénytársaság  esetében  vezérigazgatója  minősül  a  munkáltatói 
jogkör gyakorlójának.



5. Mindazon javadalmazási ügyekben melyekre a szabályzat kifejezett rendelkezést nem tartalmaz, a 
mindenkori  hatályos  jogszabályok  figyelembevételével  a  polgármester,  mint  a  munkáltatói  jogkör 
gyakorlója dönt.

X. A szabályzat időbeli hatálya:

1.A szabályzat az alapító közgyűlése (Képviselő-testület) által történő elfogadás napján lép hatályba. 
2.Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzatának 373/2003. Kth 
számú határozatával elfogadott Egyszemélyes gazdasági társaságok vezető tisztségviselői 
javadalmazásáról szóló szabályzat.
3. A szabályzat rendelkezései  nem érintik a hatályba lépése előtt megkötött megbízási szerződések, 
munkaszerződések  érvényességét.
4.A szabályzatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének az elfogadásától számított harminc 
napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Kiskunhalas, 2012. július ……………

                                                                                               ………………………………..
                                                                                                            Gyovai István 
                                                                                                              Polgármester

181/2012. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a 2010.  

december 3. napján az OTP Bank Nyrt-vel 754.000.000 Ft hitelkeretre kötött, a „Sikeres  
Magyarországért”  Önkormányzati  Infrastruktúrafejlesztési  Hitelprogram  keretében 
igényelt forint alapú 1-2-10-3201-0693-0 szerződés számú fejlesztési kölcsönszerződés 4.  
pontjában  a  rendelkezésre  tartás  időtartamát  2012.  december  4.  napjáról,   2013.  
december 31. napjára.

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  szerződésmódosításhoz  a  szükséges  intézkedéseket  megtegye,  a 
módosított kölcsönszerződést aláírja.

182/2012. Kth.
1.Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-  testülete  hozzájárul,  hogy  az  
alábbiakban felsorolt intézmények a TÁMOP -3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című 
pályázaton részt vegyenek, a pályázatot benyújtsák:

Intézmény neve Címe: Tanuló 
létszám: fő

Szűts József Általános Iskola
6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca  
9. 302

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 1 425
Kertvárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23. 314
Felsővárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6. 605
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és 
Kollégium 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 39 558

Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/a. 162

Bibó István Gimnázium
6400 Kiskunhalas, Szász Károly u.  
21. 572



2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert  
a  TÁMOP-3.1.4-12/2  Innovatív  iskolák  fejlesztése  című  pályázat  benyújtásához,  
előkészítéséhez, támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére.

183/2012. Kth.
1.Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  az  Önkormányzati  
Mezőőrséget támogatók tekintetében a támogatói megállapodások megkötésére.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,  
hogy   önkormányzati  feladatokra  magánszemélyektől,  vállalkozásoktól  befolyt  támogatási  
összegeket a megjelölt célra befogadja azzal, hogy a támogatási összeg a soron következő  
Költségvetési rendelet módosításakor a rendeletbe beépítésre kerüljön.

TÁMOGATÁSI
MEGÁLLAPODÁS

(minta)
Mely létrejött egyrészről:
Kiskunhalas  Város  Önkormányzata (továbbiakban:  Önkormányzat)  Kiskunhalas,  Hősök 
tere  1.  adószáma:  15724904-2-03  (továbbiakban:  Támogatott)  képviseli:  Gyovai  István 
polgármester

Másrészről:
Név/megnevezés: .........................................................................................................................
Lakcím/székhely: .........................................................................................................................
(továbbiakban: Támogató) együttesen: felek között az alulírott feltételekkel: 

Támogató  a  Támogatottnak  .....................,-  Ft.  azaz  …..........................................  forint 
támogatást nyújt, a Kiskunhalas Város Önkormányzata által ellátott…………..feladat 
ellátásához.

Támogató  az  1.  pontban  meghatározott  támogatást  (továbbiakban:  támogatást)  a  jelen 
megállapodás  aláírásától  számított  30  napon  belül  az  önkormányzat  pénztárába 
személyesen,  vagy meghatalmazottja  útján  befizeti,  vagy átutalja  az  önkormányzat 
OTP Bank Rt.-nél vezetett 11732064-15338806-00000000 számú számlájára.

Támogatott a támogatást kizárólag a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 1. pontjában 
meghatározott feladatának ellátására használhatja fel.

Támogatott a támogatást a tárgyév december 31-ig köteles felhasználni.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. 
Törvény  a  Polgári  Törvénykönyvről,  a  2011.  évi  CXCV.  Törvény  az 
államháztartásról,  továbbá  a  mindenkor  hatályos  pénzügyi  szabályzók  előírásai  az 
irányadók.

Felek a megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják. 

Kiskunhalas, 2012. …................... …....

…………………………………. …………………………………..
Támogató     Gyovai István



       polgármester
   

184/2012. Kth.
1.)Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  Vidékfejlesztési  
Minisztérium  Tanyafejlesztési  Program  keretében  a  tanyák,  valamint  az  alföldi  tanyás 
térségek megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt támogatásra pályázat beadását. Pályázat  
célja külterületi földutak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító eszközök beszerzése.
2.)A pályázat  önerejét  a Képviselő-testület  a  2012. évi  költségvetésben „külterületen  élők  
életkörülményeinek javítására” elkülönített előirányzat terhére biztosítja.
3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,  
a jelen határozatban foglalt  célokkal megegyező, a pályázati  dokumentációhoz csatolandó 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására.

185/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, a 
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-2.4.0/B) „Kiskunhalas Jókai utcai települési  
szilárd  hulladéklerakó,  mint  szennyező  forrás,  és  a  lerakó  által  okozott  szennyezés  
megszüntetése” című pályázat megvalósítási szakaszához kapcsolódó Támogatási Szerződés 
megkötéséhez  szükséges  nyilatkozatok  megtételére,  valamint  a  Támogatási  Szerződés 
aláírására,  továbbá  a  pályázat  megvalósítási  szakaszához  kapcsolódó  eljárások 
lefolytatására, nyilatkozatok megtételére.

186/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  -  a  hatályos  közbeszerzési  szabályzattal  
összhangban - felhatalmazza a Polgármestert,  a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-
2.4.0/B) „Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó  
által  okozott  szennyezés  megszüntetése” című  pályázat  megvalósítási  szakaszához  kapcsolódó,  
műszaki  ellenőr  valamint  NFÜ  KFF  tanúsítvánnyal  rendelkező,  kivitelező  beszerzésére  irányuló  
ajánlati felhívás és ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyására a Bíráló Bizottság javaslata alapján,  
továbbá a közbeszerzési eljárás megindítására, a következő feltételekkel:

A közbeszerzési eljárás megindítása kizárólag a pozitív támogatói döntés, valamint az NFÜ KFF  
minőségbiztosítási  tanúsítványának  kézhezvételét  követően  történhet.  Amennyiben  az  NFÜ 
KFF a közbeszerzési tanácsadó által adott egyes indokolásokat nem fogadja el és észrevételeit  
ismételten  fenntartja,  úgy  a  felhívás  ill.  a  dokumentáció  a  minőségbiztosítási  jelentés  
elvárásainak megfelelően módosítandó. 

A közbeszerzési tanácsadóval kötött szerződés szerint – a legnagyobb biztonságra törekedve – a  
hirdetmény tekintetében hirdetmény ellenőrzés kérése szükséges.
Ennek megfelelően a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési tanácsadó az  
ajánlati felhívást – és ehhez kapcsolódóan szükség szerint az ajánlatkérési dokumentációt - a  
KÉ  Szerkesztőbizottság  esetleges  hiánypótlási  felhívásának  megfelelően  módosítja  és  
felhatalmazza a Polgármestert a módosított felhívás ismételt feladásának jóváhagyására.
Ezt követően a kivitelező beszerzésének lebonyolítása tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat  
szerint kell eljárni.

A  közbeszerzési  eljárások  lebonyolításánál  a  műszaki  szakértelem  biztosítása  érdekében  a 
projektmenedzsment  szervezet  műszaki  szakértelmet  biztosító  személyének  a  kijelölése  
szükséges

187/2012. Kth.
A  Képviselő-testület  a  7/2012.  Kth  számú  határozatának  4.  pontját  az  alábbiak  szerint  
módosítja:



Ingatlanfededezetként  felajánlott  ingatlanok  jegyzéke  és  adó-  és  értékbizonyítvány  szerinti  
értéke:

Helyrajzi szám: Ingatlan megnevezése: Értéke:
2385/4 Sportpálya 282 000 000 Ft

3656 Ady E. u. 3. 56 000 000 Ft
0466/2 Múzeum raktár 10 000 000 Ft

143/A/10 Társasház/postaépület/posta 91 000 000 Ft
3245 Vásártér 20 000 000 Ft
3255 Vásártér 26 000 000 Ft

0652/1 Lőtér 20 000 000 Ft
Összesen: 505 000 000 Ft

188/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  feltétlen  és  visszavonhatatlan  hozzájárulását  adja 
ahhoz, hogy a Kiskunhalas belterület 72/A/3 hrsz alatti, természetben a Posta utca 6. I. em. 1.  
szám alatti lakásingatlant terhelő, a 4082/2/1984. számú határozattal a Városi Tanács VB 
Kiskunhalas javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásból  
törlésre kerüljön.

189/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kiskunhalason  a  0150  hrsz.-ú 
földút zúzottköves megerősítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását megadja azzal a feltétellel,  
hogy  a  0152  hrsz.-ú  burkolt  út  fokozott  igénybevételből  adódó  károsodásait  eredeti  
rétegrendben helyreállítják. 


