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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2011. (II.02.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének A Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel 

összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A (2) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 

bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva a   következőket rendeli el: 

 

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996 (III. 27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

 

1.§ 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásáról szóló 16/1996 (III. 27.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 5. § 

(1), (3), (5) bekezdésében a  „Közoktatási Ifjúsági és Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe az „ 

Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

 (2) A Rendelet 6.§ (2), (5) bekezdésében a „Egészségügyi Bizottság” szövegrész helyébe az „ 

Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

 

(3) A Rendelet 7.§ (2), (5) bekezdésében a  „ Szociális Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi 

és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

(4) A Rendelet 8.§ (2), (5) bekezdésében a „Közoktatási Ifjúsági és Kulturális Bizottság” szövegrész 

helyébe az „Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

(5) A Rendelet 9.§ (2), (5) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az „ Ügyrendi 

és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

(6) A Rendelet 10.§ (4) bekezdésében az „ Ügyrendi, Jogi Bizottság” szövegrész helyébe az „ 

Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. A 10.§ (16) bekezdésében az „Ügyrendi 

Bizottság” szövegrész helyébe az „ Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

 

Közművelődési feladatellátás megállapításáról szóló 12/1999. (IV. 27. ) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

2.§ 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a közművelődési feladatellátás 

megállapításáról szóló 12/1999 (IV. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (5), (6) bekezdésében a  

„Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság” szövegrész helyébe az „ Ügyrendi és 

Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

(2) A közművelődési feladatellátás megállapításáról szóló 12/1999. (IV:27.) önkormányzati rendelet 

2.melléklete 1. függelékbe lép. 



2 

 

 

 

Az önkormányzati lakások helyiségek bérletéről szóló 5/2001.(II. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

3.§ 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások helyiségek 

bérletéről szóló 12/1999 (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében a „ Szociális 

Bizottságnak” szövegrészek helyébe „Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság”, a „TÖV  

Önkormányzati Vagyonkezelő Kft- nek / továbbiakban: TÖV Kft /” szövegrészek helyébe „ Halasi 

Városgazda Beruházó Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt” /továbbiakban Halasi Városgazda Zrt/ „ 

szöveg lép. 

 

(2) Az önkormányzati lakások helyiségek bérletéről szóló 12/1999. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

6. § (5) bekezdésében a „Szociális Bizottság” szöveg helyébe az „Ügyrendi és Humánpolitikai 

Bizottság” szöveg lép. 

 

(3) Az önkormányzati lakások helyiségek bérletéről szóló 12/1999. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

9.§ (5) bekezdésében a „Szociális Bizottsághoz” szöveg helyébe az „Ügyrendi és Humánpolitikai 

Bizottsághoz” szöveg lép. A 9.§ (6) bekezdésében a „TÖV Kft” szövegrész helyébe „Halasi 

Városgazda Zrt” szöveg lép. A 9.§ (8) bekezdésében a „Szociális Bizottság” szövegrész helyébe „ 

Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” lép. 

 

(4) Az önkormányzati lakások helyiségek bérletéről szóló 12/1999. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

26. § (1) bekezdésében a „ TÖV Kft” szövegrész helybe „ Halasi Városgazda Zrt.” szöveg lép. 

 

 

a társasházak felújításának támogatásáról szóló 12/2002. (V. 02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

  

4.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak felújításának támogatásáról 

szóló 12/1999 (IV. 27.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdésében a „Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Településfejlesztési Bizottság”, a „Pénzügyi és 

Költségvetési Bizottság”, illetve a „Gazdasági Bizottság” helyébe a „Pénzügyi, Költségvetési és 

Gazdasági Bizottság” szöveg lép. A „ TÖV Kft” szövegrész helybe „ Halasi Városgazda Zrt.” 

szöveg lép. 

 

 

a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 13/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

5.§ 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi 

támogatásáról szóló 13/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7.§ (1), (4) bekezdésében a 

„Szociális Bizottság” szövegrész helyébe az „ Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 
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(2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi 

támogatásáról szóló 13/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 9.§ (1), (2) bekezdésében a 

„Szociális Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

(3) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi 

támogatásáról szóló 13/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdésében a „Szociális 

Bizottsága” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága” szöveg lép. 

 

(4) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi 

támogatásáról szóló 13/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdésében a „Szociális 

Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi 

támogatásáról szóló 13/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 15.§ (1) bekezdésében a „Szociális 

Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

 

a közterület –használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

6.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat szabályozásáról 

szóló 28/2004 (VI.02.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdésében a „Városfejlesztési és 

Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Településfejlesztési Bizottság” szöveg lép. 

 

 

az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló 54/2004.(XII.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

7.§ 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati környezetvédelmi 

alapról szóló 54/2004.(XII.01.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdésében a „Környezetvédelmi 

és Mezőgazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „ Településfejlesztési Bizottság” szöveg lép. 

 

 

a gyermekek védelméről szóló 4/2005. (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

8.§ 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 4/2005. 

(II.02.) önkormányzati rendelet 11.§ (2), (3) bekezdésében a „Szociális Bizottság” szövegrész 

helyébe az „ Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 4/2005. 

(II.02.) önkormányzati rendelet 22/A.§ (5), (6) bekezdésében a „Szociális Bizottság” szövegrész 

helyébe az „ Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 

 

(3) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 4/2005. 

(II.02.) önkormányzati rendelet 23.§ (5) bekezdés b. pontjában a „Szociális Bizottság” szövegrész 

helyébe az „ Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. 
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az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek értékesítéséről szóló 37/2005.(IX.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

9.§ 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek értékesítéséről szóló 37/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) 

bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „ Pénzügyi, Költségvetési és 

Gazdasági Bizottság” szöveg lép. 

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek értékesítéséről szóló 37/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) 

bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „ Pénzügyi, Költségvetési és 

Gazdasági Bizottság” szöveg lép. 

 

(3) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek értékesítéséről szóló 37/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet 8.§ (1), (2), (3), 

(4) bekezdésében a „TÖV Kft.” szövegrész helyébe a „ Halasi Városgazda Zrt. ” szöveg lép. 

 

 

az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről szóló 26/2006. (VI.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

10.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzati Tervtanács 

működésének rendjéről szóló 26/2006. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdés d.) 

pontjában a „Városfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „ Településfejlesztési Bizottság” 

szöveg lép. 

 

 

 

a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére 

alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról szóló 12/2008.(IV.30.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

11. § 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhővel ellátott lakóépületek 

lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének 

támogatásáról szóló 12/2008.(IV.30.) számú önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében a 

„Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Településfejlesztési Bizottság”, az „Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság”,” 

helyébe az „Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. A „ TÖV Kft” szövegrész helyébe a 

„Halasi Városgazda Zrt.” szöveg lép. 
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az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(IV.30.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

12. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról 

szóló 13/2008.(IV.30.) számú önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdésében a „Településfejlesztési, 

Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság” szövegrész helyébe a „Településfejlesztési 

Bizottság”, az „Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe az 

„Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép. A „ TÖV Kft” szövegrész helyébe a „Halasi 

Városgazda Zrt.” szöveg lép. 

 

 

Záró rendelkezések 

13.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és következő  napon hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2011. január 31. 

 

 

 

 

 

      Gyovai István.               Dr. Ferenczi Mária  

                  polgármester                        jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2011. február 2-án kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 

               Dr. Ferenczi Mária  

                       jegyző 


