A Képviselő-testület 2007. október 1-i ZÁRT ülésén hozott döntések:
243/2007.Kth.
Oktatási miniszter által adományozható
kitüntetésre felterjesztés.
244/2007.Kth.
Fellebbezés elbírálása.
245/2007Kth.
A Civil Alap Közalapítvány kuratórium elnökének
visszahívása.
246/2007Kth.
Dr. Husti János rendőr-őrnagy kapitányságvezetői
kinevezésének véleményezése.
247/2007Kth.
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. tv.
22.§ (1) bekezdése alapján Zuschlag Jánost az Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségéből
2007. október 1. napjával visszahívja, egyidejűleg Szabó Károly képviselőt az Ügyrendi
Bizottság elnökének megválasztja.
A Képviselő-testület 2007. október 1-i NYILVÁNOS ülésén hozott döntések:
249/2007Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2007. évi
költségvetésének I. féléves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Egyidejűleg megállapítja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata 2007. I. félévben a
Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározottak szerint, a
benyújtott módosító előterjesztések és a bevételek teljesülése alapján folytatta gazdálkodását.
250/2007Kth.
A képviselő-testület az Állami Számvevőszék V-1010-6/2007. iktatószámú „a Kiskunhalas
Város Önkormányzat 2006. évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának
ellenőrzése” című témában végzett vizsgálatáról szóló jelentés javaslatai, megállapításai
alapján az alábbi „Intézkedési terv”-et hagyja jóvá:
1.) A munka színvonalának javítása, a jogszabályi előírások betartása érdekében a
polgármester felülvizsgálja és új intézmény fenntartó társulási megállapodást készít
Pirtó község önkormányzatával, amely tartalmilag egyértelműen szabályozza a
gazdálkodási és felelősségi viszonyokat.
A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében a jegyző
1.) soron kívül megújítja a gyermekjóléti szolgáltatás és a bölcsőde működési engedélyét
a hatályos szabályozásnak megfelelően;
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Határidő: azonnal
2.) gondoskodik arról, hogy az óvodai és az iskolai csoport-, illetve osztálylétszámokat a
közoktatási törvény 3. számú melléklete szerint alakítsák ki, és figyelemmel kíséri,
hogy a szükséges OKÉV engedélyek beszerzése megtörténjen.
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: azonnal, illetve a 2007/2008-as nevelési-, illetve tanév kezdése
251/2007Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul az Egyesített Szociális Intézmény, valamint
a Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei tekintetében a DélAlföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Bács-Kiskun Megyei
Kirendeltségével megkötött hatósági szerződés módosításához az alábbiak szerint:
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által kötött 194-11/2007. számú, a Családsegítő-,
Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményeire vonatkozó Hatósági Szerződésben
foglalt
¾ a szakmai működéshez kapcsolódó alapdokumentumok (SZMSZ, szakmai
program, munkaköri leírások, egyéb szabályzatok, stb.) átdolgozásának 2007.
október 31-i teljesítési határidejét 2007. december 31. napjára,
¾ a népkonyha jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő kialakításának 2007.
október 31-i teljesítési határidejét 2008.06.30. napjára módosítja.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által kötött 194-11/2007. számú Hatósági
Szerződésben foglalt, a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán megfelelő szakképzettséggel
rendelkező intézményvezető alkalmazására előírt 2007. december 31-i teljesítési határidőt
2008. március 31. napjára módosítja.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által kötött 210-6/20007. számú, az Egyesített
Szociális Intézményre vonatkozó Hatósági Szerződésben foglalt, a szakmai működéshez
kapcsolódó alapdokumentáció (SZMSZ, szakmai program, munkaköri leírások, egyéb
szabályzatok, stb.) 2007. október 31-i teljesítési határidejét 2007. december 31. napjára
módosítása.
252/2007Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 222/2007. Kth. számú határozat 1.) és 2.) pontját az
alábbiak szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Nefelejcs Szakosított Otthon keretén belül működő
Fogyatékosok Nappali Intézménye 2008. január 1. napjától a Fogadj el! Alapítvány
fenntartásába történő átadásához.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata 2008.
január 1. napjától a Fogyatékosok Nappali Intézménye Alapítványi fenntartásba történő
átadásáról feladat-ellátási szerződést kössön.
253/2007Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő Nefelejcs
Szakosított Otthon és a Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei

Érdekképviseleti Fórumaiba Kiskunhalas Város Önkormányzata képviseletében tagként
Halász Balázst delegálja 2007. december 31-ig.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő Egyesített
Szociális Intézmény Érdekképviseleti Fórumába Kiskunhalas Város Önkormányzata
képviseletében tagként Kószó Jánost delegálja 2007. december 31-ig
254/2007Kth.
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többszörösen módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól
és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7.§-ának rendelkezései szerint 2005.
április 01. napjával kötött „hatósági-igazgatási feladatok” ellátására szóló együttműködési
megállapodást 2007. december 31. napjával felmondja.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a
megszűnés napjával a pénzügyi elszámolást készítse el és azt küldje meg az érintett
önkormányzatok számára.
255/2007Kth.
1.)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdése alapján a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálatát elvégezte,
annak módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza Dr. Várnai László polgármestert a megállapodás aláírására.
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsánál, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő-testület Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottságának elnöke
vagy az általa megbízott tag, tanácskozási joggal részt vehessen a Társulási Tanács ülésein.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérést terjessze a Társulási Tanács elé.
256/2007Kth.
A Képviselő-testület a Halasi Városgazda Zrt. SZMSZ 5. pontjában megjelölt feladat és
hatásköri felsorolást tartalmazó mellékleteket elfogadja.
(Terjedelmére tekintettel az SZMSZ módosítást nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban.)
257/2007Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Városgazda
Zrt. könyvvizsgáló által auditált előtársasági beszámolóját.
258/2007Kth.
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Halasi
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói állás betöltésére az
alábbi tartalommal.
A vezérigazgatói állás betölthető 2008. január 01. napjától.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezési határidő: 2007. november 15. Pályázat elbírálása 2007. november 26-ig.

Az álláshely betöltésének feltétele:
 Felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettség
 Legalább 5 éves vezetői gyakorlat, költségvetési vagy gazdasági társaságnál
 Tárgyalóképes angol/német/francia/vagy orosz nyelvtudás
 Erkölcsi bizonyítvány
 Szakmai önéletrajz
Előnyt jelent az Önkormányzati szektorban és a külföldön szerzett több éves
munkatapasztalat.
A pályázatot a fizetési igény megjelölésével 2 példányban, zárt borítékban Dr. Várnai László
polgármester nevére és címére (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.) kell benyújtani. A
borítékon a „HV Zrt. vezérigazgató pályázat” jelzés szerepeljen.
2./ A pályázatot a Halasi Tükörben 3 egymást követő alkalommal, a Halas Tv. képújságjában
folyamatosan, a Petőfi Népe című napilapban 1 alkalommal, a Világgazdaság című
napilapban 1 alkalommal és a Régió napló októberi kiadásában kell megjelentetni.
3./ A Képviselő-testület utasítja a Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatóját, hogy a pályázati
felhívás megjelenési költségének fedezetét a Zrt. költségvetésében biztosítsa.
259/2007Kth.
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Halasi
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálói feladatának
ellátására 2008. január 01. napjától.
Jelentkezési határidő: 2007. november 15. Pályázat elbírálása : 2007. november 26-ig
Megbízási feltétel:
 Főiskolai vagy egyetemi végzettség
 Legalább 3 éves Könyvvizsgálói Kamarai Tagság
 Gazdasági Társaságnál vagy Önkormányzati tulajdonú Társaságnál szerzett 3 éves
könyvvizsgálói gyakorlat.
 A
könyvvizsgálókra
vonatkozó
szakmai
és
etikai
követelményeknek,
összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés
 Erkölcsi bizonyítvány
A pályázatot a megbízási díj igény megjelölésével 2 példányban, zárt borítékban Dr. Várnai
László polgármester nevére és címére (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.) kell benyújtani. A
borítékon a „HV Zrt. könyvvizsgálói pályázat” jelzés szerepeljen.
2./ A pályázatot a Halasi Tükörben 3 egymást követő alkalommal, a Halas Tv. képújságjában
folyamatosan, a Petőfi Népe című napilapban 1 alkalommal, a Világgazdaság című
napilapban 1 alkalommal és a Régió napló októberi kiadásában kell megjelentetni.
3./ A Képviselő-testület utasítja a Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatóját, hogy a pályázati
felhívás megjelenési költségének fedezetét a Zrt. költségvetésében biztosítsa.
260/2007Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az e-ügyintézés harmadik és negyedik

szintjének kialakításához elrendeli a szükséges előkészítő munkák indítását, az
alábbi ütemezés szerint:
Az elektronikus közigazgatásba bevonni tervezett közigazgatási folyamatok
meghatározása:
- az érintett folyamatok hardver és szoftver hátterének állapot-felmérése,
- az érintett folyamatok fejlesztési lehetőségeinek meghatározása, a meglévő és
tervezett kistérségi rendszerekhez való igazodás figyelembe vételével.
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottságot,
hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás hasonló tárgyú pályázata
eredményének, és a várhatóan megjelenő új pályázati lehetőségek függvényében
döntsön a pályázatíró kiválasztásáról.
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
261/2007Kth.
1. A Képviselő-testület a BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítását
2007. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1976. 08. 20-án alapított Bernáth Lajos Kollégium
alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Bernáth Lajos Kollégium

2. Székhelye:

Kiskunhalas Bajza u. 1/a.

3. Rövidített neve:

Bernáth Lajos Kollégium

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

5. Típusa:

kollégium

6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Maximális gyermeklétszám:

204 fő

9. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.23, Szakfeladatszám:
55131-5)
• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
számára (TEÁOR szám: 55.23, Szakfeladatszám: 55132-6)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
•

Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)

•

Kollégiumi intézményi étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55233-4)

Kiegészítő tevékenysége:
•

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 55. 23,
Szakfeladatszám: 75195-2).

10. Vezetőjének kinevezési rendje: A kollégium igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
11. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
12. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
13. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 596 hrsz-ú 5168 m2
területű ingatlan a rajta található 3224 m2 kollégium épülettel, konyhával.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete
alapján. A kollégium a rendelkezésére álló helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe
adhatja.
14. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitása terhére bevételeket szerezhet. A kollégium a rendelkezésére álló helyiségeit,
létesítményét és eszközeit bérbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
akadályozza a nevelő-oktató munkát, a kollégiumban működő diákkörök munkáját, a
szabadidős és sporttevékenységet. A kollégiumi kapacitás jobb kihasználtsága érdekében,
nyáron, tavaszi, téli szünetben turizmus, sportrendezvények céljára az intézmény bérbe
adható. Az intézményben bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az
intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az intézményben
működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
15. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja.
16. Az intézmény működési területe: A kollégium körzeti feladatokat lát el. Önálló
beiskolázást nem folytat. A kollégium a felvételt nyert gyermekeknek, tanulóknak férőhelyet
biztosít, lehetőséget nyújt az önképzés, önmegvalósítás, a tehetség kibontakoztatására,
elősegíti művelődésüket, testedzésüket, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését. Körzetét
az oktatási intézményekbe felvett tanulók lakhelye határozza meg.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 73/2007. Kth. számú határozatát.
262/2007Kth.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete 2007. október 1-ei hatállyal. a Városi Sportintézmény
engedélyezett létszámát a jelenlegi 8 főről egy fővel csökkenti, összesen 7 főben állapítja meg.
263/2007Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2007. évi Sport tartalékalapot az alábbi
sportegyesületek között osztja fel:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

GANZAIR Kiskunhalasi Atlétikai Club
Kiskunhalasi FOOTBALL CLUB
(Az utánpótlás nevelésére.)
Kiskunhalasi Úszó- és Gyógyúszó Egy.
Halasi Torna Központ SE
Kiskunhalasi Lovas Tömegsport Egy.
Kiskunhalasi SPARTACUS SE
Sport az Esélyért Egyesület
Halasi BOX Club
Greda TSE
Utánpótlásnevelő kézilabda SC
Városi Sportintézmény
II. Rákóczi F. Sz. Isk. – Jubileumi kiadvány

100.000,-Ft
200.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
50.000,-Ft
50.000,-Ft
50.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
800.000,-Ft
100.000,-Ft
50.000,-Ft

264/2007Kth.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete a mellékelt „Kiskunhalas Város Polgármesteri
Hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszámadatairól” szóló táblázatban, feltüntetet
„Módosított előirányzatban” felsorolt létszámadatokkal engedélyezi az intézményeknek az
álláshelyek feltöltését.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy fenntartói körén belül, költségvetési szerveinél a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak –
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására
nincs lehetőség.
3/a.sz.melléklet

KIMUTATÁS KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI
LÉTSZÁMADATAIRÓL

Sorszám

1.

2.

3.

Intézmény

Polgármesteri Hivatal
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete

Tárgyév elsô napján Engedélyezett*
foglalkoztatott
létszámkeret
tényleges létszám
(fő)
(fő)
139
127
12
115
1
1
0
1
40

40

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Városi Bölcsőde
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Százszorszép Óvodák
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Martonosi Pál Városi Könyvtár
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Városi Sportintézmény
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
ÁMK
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Fazekas G. Általános Iskola
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Felsôvárosi Általános Iskola
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Felsővárosi Általános Iskola - Pirtói
tagintézmény
Kertvárosi Általános Iskola
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Szűts J. Általános Iskola
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Bernáth L. Kollégium
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Egyesített Szociális Intézmény
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat

12

41

43

57

15

7

48,5

44,05

74,5

5
52

0
40
12
0
12
38,5
0
38,5
41
41
55
1
54
15
0
15
7
0
7
53
53
0
46
6
52
72,5
2,5
70

30

5
54
1
53
53
3,5
49,5
28

96

28
95

53

95

18. Családsegítô Központ
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
19. Nefelejcs Szakosított Otthon
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
20. Tűzoltóság
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
21. Bibó I. Gimnázium
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
22. II. Rákóczi F. Szakközépiskola
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
23. Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság
Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat
Eredeti:

Módosítás 2007.10.01.
Módosított előirányzat

52,5

38,75

62

64

90,5

39

1104,8

59,5
0
59,5
37
0
37
64
0
64
62,5
0
62,5
90,5
90,5
39
39
0
988,5

116,3
988,5

265/2007Kth.
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÖV Kft. Halasi Városgazda
Zrt.-be történő beolvadásával a vagyonmérleg-tervezet fordulónapját 2007. szeptember 30.
napjával határozza meg.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÖV Kft. beolvadással
történő megszűnésével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával Dr. Ván Lajos
könyvvizsgálót bízza meg, a megbízási díjat 120.000,-Ft + Áfa összegben állapítja meg,
melynek fedezetét a 2007. évi költségvetésben biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és aláírására.
266/2007Kth.
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2007. december 01. napjával a 2007. március 31-el
megszűnt Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság TÖV KFt-hez került feladatait a Halasi
Városgazda Zrt.-hez átadja.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÖV Kft-nél
munkaviszonyban álló 32 fő Halasi Városgazda Zrt.-hez történő átkerülését 2007. december
01. napjától határozza meg.
3./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városüzemeltetési
Igazgatóságtól a TÖV Kft-hez munkaügyi jogutódlással átkerült munkavállalók esetében a
2007. április 01. napjával kötött munkaszerződésükben biztosított közalkalmazotti
jogviszonyuk alapján szerzett jogukat változatlan feltételekkel biztosítja.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a TÖV. Kft. ügyvezetőjét és a Halasi Városgazda Zrt
vezérigazgatóját a dolgozókkal kapcsolatos munkajogi vonatkozású feladatokat készítsék el.
5/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Halasi Városüzemeltetési
Igazgatóságtól 2007. április 01. napjától az önkormányzathoz visszakerült vagyont 2007.
december 01-től a Halasi Városgazda Zrt.-hez történő átadását készítse el
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közhasznú és közcélú
foglalkoztatással kapcsolatos megállapodás tervezeteket készítse el.
7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Halasi Városgazda Zrt-vel
kötendő általános működési támogatási szerződést készítse el
8./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet
előkészítése során a határozati pontokat vegye figyelembe.
9./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2000.(02.29.) és a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005.(XI.30.)
rendeletek módosítását készítse el.
10. / A Képviselő-testület az 5-9. pontban előkészítendő feladatok határidejét legkésőbb 2007.
november 26. napjában határozza meg.
267/2007Kth.
A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be nagy értékű tűzoltási és műszaki
mentőfelszerelés, védőruházat, védőfelszerelés tárgyában.
A Képviselő-testület vállalja a 20 % pályázati önrész biztosítását.
268/2007Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat alapító tagja legyen a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Helyi Közösségnek és
abban Kiskunhalas Várost képviselje.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Helyi Közösség
előzetes elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében az Önkormányzat alapítója
legyen a megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának.
269/2007Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. Várnai László polgármester
megbízása alapján Pajor Kálmán képviselő képviselje Kiskunhalas Várost a Kiskunmajsa és
Környéke Vízgazdálkodási Társulatnál.
270/2007Kth.
Kiskunhalas Város a Halasi Tenisz Klub kérelmét támogatva és a 193/2007. Kth. számú
határozatát kiegészítve kezdeményezi a rendezési terv Erzsébet királyné teret érintő
módosítását, mely alapján a Tenisz Klub által birtokolt és használt terület kiegészíthető lesz a
jelenlegi közpark területéből valamint egyes pályák lefedése lehetővé válik.

271/2007Kth.
Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kiskunhalasi
Rendőrkapitányság részére lézeres sebességmérő beszerzéséhez a 2007. évi költségvetése
terhére 300.000.-Ft. összegű támogatást biztosít.
272/2007Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja Halász Lajosné, Dudás Istvánné és Dohány
Katalin Kiskunhalas, Posta u. 10-12.sz. alatti lakosok által, a 77 hrsz-ú ingatlanuk 17 m2
nagyságú területrészének térítésmentes felajánlását.
Az eljárás lebonyolításával megbízza a TÖV Kft-t.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
273/2007Kth.
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és a Halashermál Kft
között 2004. május 27-én létrejött megállapodás 4. pontjának módosításával és felhatalmazza
a polgármester a módosított megállapodás aláírására.
MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata / képviseli Dr. Várnai László
Polgármester/ Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.
másrészről a Halasthermál Kft. Kiskunhalas, Nagy Szeder u. 1. sz. / Cg. 03-09-111411,
adószám 13228976-2-03, képviseli Farkas István Ügyvezető / között alulírott napon és helyen
az alábbi feltételekkel.
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 6619/10000 arányban, a
kiskunhalasi 2524/6 hrsz. alatti 3ha 6644 m2 területű fürdő megjelölésű ingatlan
2./ Ezen tulajdoni-illetőség természetben megfelel az elkülönítetten használt fürdő és a hozzá
tartozó kemping területének és épületeinek.
3./
Kiskunhalas Város Önkormányzata
az
1./ pontban leírt ingatlan-illetőségét
üzemeltetésre
térítés mentesen a Halasthermál Kft részére átadja 2004. április 01. napjától kezdődően,
ettől a naptól kezdve ténylegesen már üzemeltetésre a Halasthermál Kft már át is vette.
4./ A térítésmentes használatba adás jelen megállapodás alapján csak addig áll fenn, amíg a
Halasthermál Kft-nek kizárólag Kiskunhalas Város Önkormányzata vagy Kiskunhalas Város
Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság a tulajdonosa.
Amennyiben a Halasthermál. Kft-ben lévő üzletrészéből az Önkormányzat vagy Kiskunhalas
Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság értékesít, jelen
használatba adási megállapodás érvényét veszti és a felek új megállapodást fognak kötni.
5./ Felek rögzítik, hogy az üzemeltetésből eredő ingatlannal kapcsolatos költségeket a
Halasthermál Kft. viseli.
A szokásos mértéket meghaladó karbantartási, felújítási beruházás esetén a beruházáshoz
Kiskunhalas Város Önkormányzatának hozzájárulása szükséges.

6./ Kiskunhalas Város Önkormányzata a mellékelt jegyzék szerinti tárgyi eszközöket és az ott
szereplő ingatlanként jelölt nyilvántartásban lévő ingatlanokat a Halasthermál Kft részére
átadja 2004. április 01. napjától kezdődően.
7./ Jelen megállapodás érvényességéhez Kiskunhalas Város Képviselő-Testületének
hozzájárulása szükséges.
8./ Felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják
alá.
274/2007Kth.
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a LARES Bt. értékbecslésen alapuló
ajánlatát. A Bt. megfizeti a különbözetet 1.000.000.- Ft értékben azzal a kikötéssel, hogy az
érvényben lévő Rendezési Terv szerinti Posta utca szélesítése során kb. 3 m-es sávot
térítésmentesen átad az Önkormányzat részére. A LARES Bt egyidejűleg lemond a 3332/7
hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáról és a jelenleg bentlakó családok tulajdonba kapják a
lakásokat.
Az eljárás lebonyolításával megbízza a TÖV KFt-t.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.
2./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem fogadja el LARES Bt. ajánlatát.
Az ügy rendezését jogi úton kívánja megoldani.
275/2007Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a kiskunhalasi 04 helyrajzi szám alatt felvett 1331 m2
nagyságú terület értékbecsült áron értékesíti.
Hozzájárul a 04 hrsz-ú, közút művelési ágú terület törzsvagyonból történő kivonásához.
Az eljárás lebonyolításával megbízza a TÖV Vagyonkezelő Kft-t.
Az értékbecslést jóváhagyásra a Pénzügyi-, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé kell
terjeszteni.
Egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
276/2007Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a kiskunhalasi 42551 helyrajzi szám alatt felvett 2299
m2 nagyságú terület értékbecsült áron értékesíti.
Az eljárás lebonyolításával megbízza a TÖV Vagyonkezelő Kft-t.
Az értékbecslést jóváhagyásra a Pénzügyi-, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé kell
terjeszteni.
Egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
277/2007Kth.
A Képviselő-testület a 173/2007. Kth. határozattal megválasztott eseti vizsgáló bizottság
megbízatását 2007. december 31. napjáig meghosszabbítja.
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2007. (X.03.) számú rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító
7/2007./III.07/Ktr. számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.

1§
A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul:
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
6 989 356 E Ft-ban,
ezen belül:
- működési célú kiadást
5 409 386 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- a személyi kiadásokat
2 478 304 E Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő járulékokat
786 955 E Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat
1 345 491 E Ft-ban,
- céltartalékot
2 708 E Ft-ban
- általános tartalékot
50 000 E Ft-ban
- államháztartási tartalékot
- E Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatását
830 E Ft-ban.
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
745 098 E Ft-ban,
- működési célú hitelvisszafizetést
- E Ft-ban,
-

a felhalmozási célú kiadást:
a kiadásokon belül:
- az önkormányzat felújításai összegét
- az önkormányzat beruházásai összegét
- felhalmozási célú pénzeszközátadást
- fejlesztési célú hiteltörlesztését
- fejlesztési céltartalékot

1 579 970 E Ft-ban,

137 078 E Ft-ban,
1 080 632 E Ft-ban,
- E Ft-ban,
350 360 E Ft-ban,
11 900E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 1056,5 főben határozza
meg.
2§
A R. 3§ az alábbiakkal egészül ki:
/9/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét a
kötvénykibocsátásból származó ideiglenesen szabad pénzeszköznek – az önkormányzat
számára legkedvezőbb konstrukcióban történő – lekötéséről szóló szerződés aláírására.
3§
A R. 1/a., 1/b., 2., 3.,4., 4/a., 5., 5/12.,6.,6/a és 11. számú mellékletei helyébe e rendelet
azonos számú mellékletei lépnek.
Záró rendelkezés
4.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
25/2007.(X.03.) számú

rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) számú rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
A települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díja Kiskunhalas
Bebocsátó típus
Lakossági
bebocsátó
Intézményi
bebocsátó

m.e.
ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol van lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol van lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre

nettó díj

m3

380

m3

380

m3

475

m3

475

Gazdálkodó
m3
825
szervezet
bebocsátó
Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása nehezen kezelhető anaerob
állapot esetén a mindenkori alapdíj 3x szorzója
2. §
A rendelet 2007. október 3-án lép hatályba.

Kiskunhalas Város Képviselő-Testületének
26/2007.(X.03.)számú
rendelet
a közterületek nevének megállapításáról, a házszámozás, valamint a
névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló
41/2003(XII.23.) Ktr. sz. rendelet módosításáról.
1.§
A rendelet 4.§ (2) bekezdése a következőképpen módosul:
Az elnevezések megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatokról a
képviselő-testület határozatban dönt. (A rendelet szövegében eddig ez az SZMSZ szerint
illetékes bizottság feladata volt.)
2.§
A rendelet 4.§ (5) bekezdése törlendő és a további bekezdések számozása ennek megfelelően
módosul.
3.§

A rendelet 4.§ (7) bekezdése (új):
A város külterületén minden közterületet, vagy közterületi szakaszt, mely Kiskunhalas város
Szabályozási terve szerint a belterületi építési szabályok alapján épülettel beépíthető, el kell
nevezni.
4.§
A rendelet 7.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul (kiegészül):
(6) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakult telkek ugyanarra a közterületre
esnek – a házszámot követő / (per) jelet és az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.
Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.
5.§
A rendelet 7. § (7) - (10) bekezdés törlendő, helyettük a 7.§ az alábbi új bekezdésekkel egészül
ki:
(7) Több közterülettel határos , több önálló rendeltetési egységet tartalmazó ingatlan (pl:
sarok telek) minden közterület felé kaphat „egy” házszámot.
(8) Az egy ingatlanon álló több, egymástól független, külön rendeltetési egysége(ke)t
tartalmazó épületeket az ingatlan házszámát követő / (per) jellel és arab számmal kell
megkülönböztetni. A meglévő, házszámmal ellátott ingatlanon, új épület építése estén a
meglévő épületek átszámozása csak az érintettek hozzájárulásával lehetséges.
(9) Minden esetben az egy épületen belüli több rendeltetési egység, önálló bejáratát az ajtó
szintjelölésével (pl: földszint, l.emelet, stb.) és egy arab számmal kell megkülönböztetni.
(10) Az egy épületen belüli több lépcsőházi bejáratot az ABC nagybetűivel kell
megkülönböztetni.
(11) Külterületen a házszám a helyrajzi számmal megegyező, a nullával kezdődő helyrajzi
számnál a nulla számot követő számmal azonos.
(12) A külterületi ingatlanon álló több, egymástól független, külön rendeltetési egysége(ke)t
tartalmazó épületeket az ingatlan ((11) bekezdés szerinti) házszámát követő / (per) jellel és
az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.
(13) A jelenleg még külterületi, de a belterületi építési szabályok szerint beépíthető
ingatlant, a beépítést követően a belterületi házszámozási rend szerint megállapított
házszámmal kell ellátni.
6.§
A rendelet 8.§ (1) bekezdésében szereplő „Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság” helyére a
„városüzemeltetési feladatokkal megbízott szervezet” szöveg kerül.
7.§
A rendelet 2007. október 15. napján lép hatályba.

