Kiskunhalas város képviselő-testületének 2007. december 3.-i ZÁRT ülésén hozott
döntésekről:
325/2007. Kth
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos a Halasi
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói feladatainak
ellátására 2008. január 1. napjától 2008. december 31. napjáig Valaczkai Lászlót bízza meg.
326/2007. Kth
Kiskunhalas város Képviselő-testülete a 91/2006.Kth.sz. határozatával Muntyán Lászlónénak
adott intézményvezetői megbízatást 2007. december 3-ai hatállyal, egészségügyi okok miatt
visszavonja.
327/2007. Kth
Kiskunhalas város Képviselő-testülete 2007. december 4-ei hatállyal, határozott időre
megbízza a Kertvárosi Általános Iskola igazgatói feladatinak ellátásával Kovács Sándort
Megbízásának lejárta: 2008. július 31.
328/2007. Kth
Kiskunhalas város Képviselő-testülete Varga-Sabján Gyulának a Martonosi Pál Városi
Könyvtár igazgatójának intézményvezetői megbízatását, jelenlegi személyi járandóságának
meghagyásával 2008. szeptember 30-áig meghosszabbítja.
329/2007. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a „Kiskunhalas Város Sajtódíja” kitüntetési javaslatok
véleményező testületét, az alábbi személyi összetétellel választja meg:
Jászai Zoltán határőr alezredes, határőrségi tanácsos
Bertalan Gábor Szilády Áron Gimnázium pedagógusa
Nagyné Lehóczki Zsuzsanna Szűts József Általános Iskola pedagógusa
Anda Péter II. Rákóczi F. MG. Szakközépiskola igazgató helyettese
Palásti Károly Bibó István Gimnázium pedagógusa

Kiskunhalas város képviselő-testületének 2007. december 3.-i nyilvános ülésén hozott
döntésekről:
331/2007. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Önkormányzata 2007. évi költségvetésének III.
negyedéves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, egyidejűleg megállapítja, hogy
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2007. I.-III. negyedévében a képviselő-testület által
elfogadott rendeletében meghatározottak szerint és a bevételek teljesülése alapján folytatta
gazdálkodását.
332/2007. Kth
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2008. 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:
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1.,

A város 2008. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó Költségvetési
Koncepció alapelveit elfogadja, az abban vázolt 2008. évi költségvetés
kialakításához kidolgozott szempontokat, főbb tervezési irányokat a további
munka alapjának tekinti.

2.,

A működési költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében indokoltnak
tartja az ellátott feladatokhoz jobban igazodó finanszírozási rendszer
megalapozását és ezzel összefüggésben az önkormányzati támogatás
mérséklésének végrehajtását.

3.,

Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a fejlesztési, felhalmozási feladatok
finanszírozása többletforrásokat igényel, ezért szükségesnek tartja, hogy az e
körbe tartozó bevételek feltárására kiemelt figyelem irányuljon.

4.,

A működési költségvetés forráshiányának csökkentését valós működési
kiadáscsökkentéssel kell elérni.

5.,

A Képviselő-testület bizottságai, tisztségviselői, a gazdálkodó intézmények,
valamint az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó gazdálkodók vezetői a
város 2008. évi költségvetési tervjavaslata kidolgozását figyelemmel kísérik, az
operatív munkában részt vesznek. A feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben
döntéseikkel segítik a tervezési munkát.

333/2007. Kth
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 1.000.millió Ft. értékben kötvénycsomagot
bocsát ki a 2007-2010 évi Gazdasági Programjában, valamint a 2008 évi
Költségvetési Koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések finanszírozására.
2. A kötvénykibocsátáshoz pénzintézet közreműködését
felhatalmazza a Jegyzőt az ajánlatok bekérésére.

veszi

igénybe,

melyhez

3. A Képviselő-testület az előkészítést követő ülésen, a Pénzügyi Költségvetési és
Gazdasági Bizottság javaslata alapján dönt a megfelelő ajánlat elfogadásáról.
4. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Várnai László polgármestert, az önkormányzat
számára kedvezőbb egyéb pénzforrások felkutatására.
334/2007. Kth
1.)Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja
Hulladékgazdálkodási Kft. tevékenységéről szóló 2007. évi beszámolóját.

a

Homokhátsági

2.) A Képviselő-testület felkéri a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy
a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2007. december 13-i ülésére készítsen új
költségelemzést.
335/2007. Kth
1.)
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Imrehegy községnek a
Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásában fennálló tagságát 2007. december 31.
napjával felmondja.
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2.)

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kiskunhalas
Város Jegyzőjét, hogy a határozatról a Kiskunhalasi Többcélú Kistérségi Társulást és a
társulás tagjait értesítse.

3.)

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Várnai
László polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

336/2007. Kth
A Képviselő-testület Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda
Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt. közötti közcélú
keretmegállapodást a melléklet szerint elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
337/2007. Kth
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunhalasi TESCO
bevásárló központban létesítendő közforgalmú gyógyszertár tervezett szolgálati
rendjével nem ért egyet, mivel a szolgálati rendben nem jelenik meg a gyógyszertár
szerepe a város ügyeleti rendszerében.
A szolgálati rendben meg kell jelennie az önkormányzat azon döntésének, hogy
Kiskunhalas város ügyeletét és készenléti ellátását a városban működő valamennyi
gyógyszertár egyenlő módon látja el.
2.) Az önkormányzat megerősíti a város polgármesterének 300.785/2007. számon kelt
levelét, amelyben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi
Regionális Intézete részére írt levelében kérte az intézet vezetőjét, hogy a
lehetőségekhez mérten Kiskunhalas városban minden olyan gyógyszertár, amely
ügyeleti, készenléti ellátásra kötelezhető (minden gyógyszertár), azonos módon vegye
ki részét az ügyeleti ellátásból.
3.) A képviselő-testület javasolja, hogy az ügyeleti beosztás a mindenkor ügyeletet végző
gyógyszertárak nevének betűrendbe tételével kerüljön heti váltással besorolásra,
amely hosszú távra kiszámíthatóvá és működőképessé teszi a rendszert.
A javasolt besorolás:
Alma Patika (TESCO)
Arany Mérleg Patika
Arany Oroszlán
Belvárosi Patika
Boróka Patika
Forrás Patika
Kárpát Patika
Kertvárosi Patika
Szélmalom Patika
4.) A képviselő-testület kéri továbbá, hogy minden újonnan nyíló patika esetén a nyitás
feltételeként határozzák meg az ügyeleti rendszer feltételeinek teljesítését. A
kiskunhalasi TESCO bevásárló központ esetén ki kell terjedjen arra is, hogy a kiemelt
munkaszüneti napokon a gyógyszertár a bevásárló központ belső terének lezárása
esetén teljesíteni tudja ügyeletben a betegek kiszolgálását.

3

338/2007. Kth
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatos döntések meghozatala” tárgyú
előterjesztést és következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület visszavonja a kijelöléssel kapcsolatos 196/2007. Kt. határozatát.
A Képviselő-testület, mint a Homokhátsági projektben résztvevő tagönkormányzat, a projekt
megvalósításával létrejövő vagyon vagyonkezelő és szilárdhulladék kezelési és szállítási
közszolgáltató szervezetének közbeszerzési eljárásban történő kiválasztását elhatározza.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával Csongrád Város Önkormányzatát, mint gesztort bízza
meg.
A Képviselő-testület jóváhagyja Csongrád Város Önkormányzatának Eseti közbeszerzési
szabályzatát.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a nyertes pályázóval a vagyonkezelési és a
települési szilárdhulladék kezelési és szállítási közszolgáltatási szerződést megköti.
339/2007. Kth
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal pályázatot hirdet a Kertvárosi Általános
Iskola (6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.) igazgatói állására.
o Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú pedagógus végzettség, továbbá
pedagógus szakvizsga
o Előnynek számít: közoktatás-vezetői szakképzettség
o Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
o A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést
követő 30. nap.
o A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló
dokumentumokat, az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, továbbá a
büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt.
o A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát
következő 30. napot 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: 2008. augusztus 1.
o A megbízás megszűnésének időpontja: 2013. július 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó képviselőtestületi határozatok alapján, pótlék: a pótlékalap 250 %-a
340/2007. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bernáth Lajos Kollégium (6400
Kiskunhalas, Bajza u. 1/A) igazgatói állására.
o Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú pedagógus végzettség, továbbá
pedagógus szakvizsga
o Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség
o Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
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o A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést
követő 30. nap.
o A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló
dokumentumokat, az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, továbbá a
büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt.
o A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát
következő 30. napot 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: 2008. augusztus 1.
o A megbízás megszűnésének időpontja: 2013. július 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó képviselőtestületi határozatok alapján, pótlék: a pótlékalap 225 %-a
341/2007. Kth
1. A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratát
2008. január 1. napjától az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete
2. Az intézmény székhelye: Kiskunhalas Kuruc V. tere 17.
3. Működési területe: Kiskunhalas város közigazgatási területe
4. Az intézmény alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata
5. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve Kiskunhalas Város Önkormányzati
Képviselô-testülete.
6. Jogállása: Önálló jogi személy
7. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
8. Elôirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
9. Költségvetési törzsszáma: 340247
10. Szakágazati számjel: 80111
11.Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján.
A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
12.Tevékenysége, szakfeladatai:
Az óvodák-bölcsődék, könyvtár és sport intézmények és a fogyatékosok átmeneti ellátásával
kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása.
a.) Alaptevékenysége:
Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai: TEÁOR szám: K74.15
Szakfeladatszám: 75175-7.
b.) Kiegészítő tevékenysége:
Óvodai intézményi étkeztetés:
TEÁOR szám: H55.51
Szakfeladatszám: 55231-2
Munkahelyi vendéglátás:
TEÁOR szám: H55.51
Szakfeladatszám: 55241-1
Központi orvosi ügyeleti feladatok:
TEÁOR szám: 8512
Szakfeladatszám: 851219
Védőnői Szolgálat:

TEÁOR szám: 85.14
Szakfeladatszám: 85129-7
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Anya, gyermek csecsemővédelem:

TEÁOR szám: 85.14
Szakfeladatszám: 85191-2

Iskolaorvosi Szolgálat:

TEÁOR szám: 85.12
Szakfeladatszám: 85126-4

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás:
(Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza)

TEÁOR szám: 85.31
Szakfeladatszám: 85318-1
Engedélyezett férőhelyszám: 5 fő
Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17.
Kiskunhalas,Alsóöregszőlők 49/A.

Székhely:
Telephely:
Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés:

TEÁOR szám: M80.10,
Szakfeladatszám: 80111-5.
Bölcsődei ellátás:
TEÁOR szám: N85.32
Szakfeladatszám: 85321-3
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység: TEÁOR szám: K 80.10
Szakfeladatszám: 75195-2
Oktatási célok és egyéb feladatok:
TEÁOR szám: M80.42
Szakfeladatszám 80591-5
Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése:
TEÁOR szám: M80.10,
Szakfeladatszám 80112-6
Közművelődési könyvtári tevékenység:
TEÁOR szám: 092.51
Szakfeladatszám:92312-7
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
TEÁOR szám 092.31
Szakfeladatszám: 92192-5
Máshová nem sorolt sporttevékenység
TEÁOR szám 92.62,
Szakfeladatszám: 92602-9
13.
A fogyatékosok átmeneti ellátáshoz – külön megállapodás alapján - az intézmény
rendelkezésére áll a Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 49/A. szám alatti telephelyén található
40867 hrsz-ú 7473 m2 alapterületű ingatlan és a rajta található 1419 m2 lakóház és udvar,
amely a „Fogadj el” Alapítvány tulajdona,
A védőnői és iskolaorvosi feladatok ellátásához rendelkezésre áll a Kiskunhalas,
Hajnal u. 5. szám alatti 4837 hrsz-ú, 694 m2 alapterületű ingatlan és a rajta található 312 m2
alapterületű épület,
14. Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes
egyetértésével:
a./ a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon - két évet meg nem haladó - határozott
időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása.
b./ a használatában, kezelésében lévő 300.000 - 1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi eszköz
értékesítése és vásárlása.
c./ behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft értékhatár alatt.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
feladatellátást. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
15. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére
bevételeket szerezhet.
A Képviselő-testület a fenti Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg, 2008. január 1.
napjától hatályon kívül helyezi a 106/2007. Kth. számú határozatát.
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2. A Képviselő-testület 2008. január 1. napjától a Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete létszámkeretét 69,5 főben, a Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó
Intézményei létszámkeretét 2007. december 31. napjával 40 főben állapítja meg.
342/2007. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városi Sportintézmény megszüntető okiratát az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (3) bekezdésében és 90.§. (1), (2)
bekezdésében, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.)
Kormány rendelet 11.§.-ában foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Városi Sportintézmény megszüntető okiratát az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Megszüntetett szerv neve:
VÁROSI SPORTINTÉZMÉNY
2. Megszüntetett szerv székhelye:

Kiskunhalas, Kertész u. Városi Sportpálya

3. Megszüntetett szerv felügyeleti szerve:
Képviselő-testülete
4. Megszüntető szerv neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának

5. A megszűnés dátuma:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2007. december 31.

6. A megszüntetésre az államháztartásról szóló 1993. évi XXXVIII tv. 90.§. (1) bekezdés c)
pontja alapján kerül sor, mely szerint az ellátandó feladat más módon, más szervezetben
hatékonyabban teljesíthető.
7. A megszüntetett intézmény jogutódja:

jogutód nélkül szűnik meg.

8. A megszüntetett intézmény alapító okiratában megjelölt feladatait a Városi Sportintézmény
megszűnésével egy időben az intézmény feladatait
- sportintézmények, sportlétesítmények működtetése,
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő ZRT

szakfeladat-szám:

92401-4

a

- a máshová nem sorolt sporttevékenység, szakfeladat-szám: 92602-9 – a Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete veszi át
9. A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága - beleértve a követeléseket, és kötelezettségeket az alapító szervet illeti meg.
A megszűnő intézmény a megszűnés napjával a folyó évi költségvetés felhasználásáról
elszámolást készít, melynek alapján a fel nem használt előirányzatok zárolásra kerülnek,
további felhasználásukról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek könyvvezetési
kötelezettségeiről szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírásai szerint az év közben
megszűnő intézmény a beszámoló mérlegében kimutatott, leltárral alátámasztott vagyont veszi
át a felügyeleti szerv.
10. A megszüntetett szerv által foglalkoztatott közalkalmazottakat:
- Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete veszi át 3 fő számban.
- Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő ZRT veszi át 4 fő számban.
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11. Az intézmény megszüntetéséről a megszüntető okiratot elfogadó határozat megküldésével
a jegyző értesíti a törzskönyvi nyilvántartást vezető MÁK Bács-Kiskun Megyei Területi
Igazgatóságát.
12. A Városi Sportintézmény vezetőjének megbízása 2007. december 31-én lejár.
343/2007. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megerősíti szándékát a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Elnöke által kezdeményezett, a villamos energia szabadpiaci beszerzésére létrehozandó
közbeszerzési társuláshoz történő csatlakozásra, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Kiskunhalas Város Önkormányzata között kötendő
megállapodás aláírására.
344/2007. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a melléklet szerint egységes szerkezetben jóváhagyja
az ÖNKORMÁNYZATI közoktatási intézményrendszer MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK
módosítását.
(A minőségirányítási programot terjedelmére való tekintettel nem közöljük, megtekinthető a
Polgármesteri Hivatalban.)
345/2007. Kth
Kiskunhalas város Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Általános Művelődési Központ
megszűnésének napjával a HEFOP 3.1.3. pályázatból eredő kötelezettségek és jogosultságok
tekintetében a jogutódként a Fazekas Gábor utcai Általános Iskolát nevezi meg.
346/2007. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a melléklet szerint egységes szerkezetben jóváhagyja a
katolikus közoktatási megállapodás módosítását.
( A megállapodást terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban)
347/2007. Kth
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 209/2007. Kth. és a
210/2007. Kth. számú határozatát visszavonja.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil alap Közalapítvány és a
Városért Közalapítvány alapító okiratát a mellékelt előterjesztés szerint módosítja.
3./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
következő testületi ülésre vizsgálja meg, hogy a Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért
Közalapítvány és a Kiskunhalas Történeti Kutatása Közalapítvány közfeladatainak ellátása
más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósíthatók-e.
(Az alapító okiratot terjedelmére való tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban.)
348/2007. Kth
A Képviselő-testület felkéri a Thorma János Múzeum igazgatóját, hogy a Paprika Antal
emléktáblát vegye leltárba és történelmi emlékként gyűjteményében őrizze meg.
349/2007. Kth
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A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 37 méteres magasból mentő
gépjárműre, a Képviselő-testület vállalja a 20 %-os pályázati önrész biztosítását 2009-2010.
évre.
350/2007. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete forgalmi rend felülvizsgálat keretében a Vadász utca
egyirányú forgalmát a jelenlegivel ellentétes irányúra változtatja, és egyben a tehergépjármű
forgalmat megtiltja a Csillag, Vadász, Nap, Kórház, Csiga, Fecske, Alkony, Pipa, Kosár,
utcákban.
351/2007. Kth
A Képviselő-testület jóváhagyja a HG-9/2006 munkaszámú vázrajz szerint a kiskunhalasi
4663 hrsz ingatlanból közterülethez csatolandó 12,53 m2 és az önkormányzati tulajdonú
területből a 4663 hrsz ingatlanhoz csatolandó 47 m2 nagyságú területek azonos értéken
történő cseréjét.
A Képviselő-testület megbízza az Önkormányzati vagyon kezelésével megbízott gazdasági
társaságot az eljárás lebonyolításával, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
352/2007. Kth
A Képviselő-testület a 4750/11/C/11 hrsz-ú ingatlanában lévő 57 m2 alapterületű lakást –
értékbecsült áron értékesíti.
Az értékbecslést jóváhagyásra a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé kell
terjeszteni.
Egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2007. (XII.05.) 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
7 083 538 E Ft-ban,
ezen belül:
- működési célú kiadást
5 620 090 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
a személyi kiadásokat
2 581 051 E Ft-ban,
a munkáltatót terhelő járulékokat 819321 E Ft-ban,
a dologi jellegű kiadásokat 1 381 308 E Ft-ban,
céltartalékot
- E Ft-ban
általános tartalékot
50 000 E Ft-ban
- államháztartási tartalékot
- E Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatását
1 223 E Ft-ban.
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pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
787 187 E Ft-ban,
működési célú hitelvisszafizetést
- E Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást:
1 463 448 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- az önkormányzat felújításai összegét
138 241 E Ft-ban,
- az önkormányzat beruházásai összegét
974 847 E Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadást
- E Ft-ban,
- fejlesztési célú hiteltörlesztését
350 360 E Ft-ban,
- fejlesztési céltartalékot
- E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 992,5 főben határozza
meg.
2§
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
3.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Kiskunhalas, 2007. december 3.
Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2007.(XII.05.)számú
rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
6/2000.(II.29.) sz. rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 79.§ (2) bekezdésének b) pontjában, 80.§ (1)
bekezdésében és 80/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kiskunhalas Város
Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított
6/2000.(II.29.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 2.§ (2), (4) , (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat vagyonkezelő szervei:
Az önkormányzat, illetve jogelődje által alapított költségvetési intézmények, a Polgármesteri
Hivatal, továbbá az önkormányzat tulajdonosi irányítása alatt
működő
gazdasági
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szervezetek. Továbbá külön szerződéssel, a vagyon kezelésével megbízott társaság. /
továbbiakban: vagyonkezelő szerv /
Vagyongazdálkodó szerv: Halasi Városgazda Beruházó Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.
(4) Az önkormányzat vagyonát az önkormányzat szervei és a vagyonkezelő szervek kezelik.
Az önkormányzat vagyonkezelő szervei használatában lévő vagyont a vagyonkezelő kezeli,
minden egyéb vagyon kezelője – kivéve az önkormányzati tulajdonú lakásokat - a Halasi
Városgazda Beruházó Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.
(5) Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelője a Polgármesteri Hivatal. A feladatai
ellátására megbízási szerződést köt a Halasi Városgazda Beruházó Szolgáltató és
Vagyonkezelő Zrt-vel.
2.§
A rendelet a következő 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E §-al egészül ki:
Vagyonkezelői jog
8/A. §
(1) Az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében az önkormányzat a
közfeladatot jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek
átadhatja, s a feladatellátáshoz szükséges tulajdonában lévő korlátozottan
forgalomképes és forgalomképes vagyonára vagyonkezelői jogot létesíthet.
(2)
-

Önkormányzati vagyont kezelésbe adni:
egészséges ivóvízellátással és a csatornaszolgáltatással, strandfürdő üzemeltetésével,
az óvodai neveléssel, az általános és középfokú iskolai oktatással és neveléssel,
a helyi közutak, és közterületek fenntartásával,
egészségügyi és szociális ellátással,
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységgel és a sport támogatásával,
egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésével kapcsolatos vagyonelemek
esetén lehetséges.

(3) A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyontárgyait, azok hasznosítását vagyonkezelési szerződéssel – e rendelet keretei között másra bízhatja. A vagyonkezelő a
tulajdonos nevében, a szerződés szerint gyakorolja a tulajdonosi jogokat és teljesíti a
tulajdonos kötelezettségeit.
(4) Közfeladat átadásához kapcsolódóan vagyonkezelői jog nem létesíthető önkormányzati
lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, illetve társasházban lévő önkormányzati
lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre.
(5) Közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítéséről, a vagyonkezelési
szerződés megkötéséről való döntés a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.
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Vagyonkezelői jog megszerzése
8/B. §
(1) Közfeladat átadásához kapcsolódva a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes
önkormányzati vagyon vagyonkezelői joga nyilvános pályázat útján vagy kijelöléssel
szerezhető meg.
(2) Az Ötv. 80/A. § (5) bekezdésében felsorolt szervezetek a közfeladat ellátásához
kapcsolódóan vagyonkezelői jogot kijelölés útján kizárólag ingyen szerezhetik meg.
(3) A Képviselő-testület pályázat útján, ellenérték fejében – valós értéken - közfeladat
ellátásához kapcsolódóan a vagyonkezelői jogot jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre vagyonkezelési szerződéssel ruházhatja át.
(4) A pályázati eljárást az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (
továbbiakban Áht.) 105/A. §-ban foglaltak figyelembevételével a Képviselő-testület
döntésének megfelelően kell lefolytatni. A vagyonkezelői szerződésnek - figyelemmel az
önkormányzati közfeladatra, és az ahhoz kapcsolódó vagyon sajátos jellegére tartalmaznia kell az Áht 105/B §. (1) bekezdésében szabályozott elemeket. A szerződés
tartalmára egyebekben az Ötv. 80/B §-ában foglaltak az irányadóak, valamint e
törvényekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi
IV. tv. ( továbbiakban: Ptk. ) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Ingatlanvagyon esetében a vagyonkezelői jog létrejöttéhez annak az ingatlan
nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.
Vagyonkezelői jog gyakorlása
8/C. §
(1) A közfeladatot átvállaló vagyonkezelőt- ha jogszabály másként nem rendelkezik megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a
számviteli törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is –
azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és a vagyonkezelői jogot
harmadik személyre nem ruházhatja át.
(2) A vagyonkezelő a rábízott vagyont – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme
nélkül – e rendelet és a hatályos jogszabályok szerint, illetve a vagyonkezelési
szerződésében foglaltak szerint a jó gazda gondosságával kezeli.
(3) A vagyonkezelő jogosult a vagyon birtoklására használatára és hasznosítására.
(4) A vagyonkezelő az Áht-ban, Ötv-ben és a Ptk-ban előírt kötelezettségeken túl köteles
a) a rábízott vagyon biztosítására,
b) fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására,
c) önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettséget teljesíteni.
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d) A vagyonkezelői jog ellenértékeként meghatározott pénzösszeg vagy más
ellenszolgáltatás szerződés szerinti megfizetésére illetve teljesítésére.
(5) A vagyonkezelő az átvállalt feladatok ellátását saját szervezete útján, vagy a
szerződésében foglalt felhatalmazással – más személyek közreműködésével látja el. A
közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.
Vagyonkezelői jog ellenőrzése
8/D. §
(1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét
az Áht. 105/B. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Polgármester - a
Polgármesteri Hivatal közreműködésével - ellenőrzi.
(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
vizsgálata,
különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének,
teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes,
vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve az önkormányzatot hátrányosan érintő
vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
(3) A Polgármester, illetve a Polgármester felhatalmazásával a Polgármesteri Hivatal a
tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult:
a) az ellenőrzött szerv az önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonkezelésében álló
ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba,
elektronikus adathordozón tárolt adatokba - a külön jogszabályokban
meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával - betekinteni, azokról
másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,
c) az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy
szóban felvilágosítást, információt kérni.
(4) A Polgármester, illetve a polgármester felhatalmazásával a Polgármesteri Hivatal a
tulajdonosi ellenőrzés során köteles:
a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenőrzött vagyonkezelő tevékenységét és
rendeltetésszerű működését a lehető legkisebb mértékben zavarja,
b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjét az
ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 nappal tájékoztatni,
c) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe
foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenőrzött
vagyonkezelő vezetőjének megküldeni.
(5) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője jogosult:
a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.
(6) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője köteles:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
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b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást,
felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést
biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok,
okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az
Önkormányzatot tájékoztatni.
(7) A Polgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb
megállapításairól, összefoglaló jelentésben - a tárgyévet követő év március 31-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Vagyonkezelői jog megszűnése
8/E. §
(1) A vagyonkezelői jog megszűnik:
a)
határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben meghatározott időtartam
elteltével,
b)
határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés
felmondásával,
c)
a (3)-(4) bekezdés szerinti rendkívüli felmondással,
d)
az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével,
e)
a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével,
f) a szerződésben meghatározott egyéb ok vagy feltétel bekövetkezése esetén.
(2) A felmondási idő jogszabály, vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában:
a) rendes felmondás esetén hat hónap,
b) rendkívüli felmondás esetén két hónap, ide nem értve a (4)- (5) bekezdések szerinti
azonnali hatályú felmondás eseteit.
(3) Az önkormányzat a határozatlan idejű, illetve határozott idejű vagyonkezelési szerződést
rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha
a) a vagyonkezelői az Áht. 105/A-105/B. §-aiban foglalt kötelezettségét az
önkormányzati költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő
módon megszegi,
b) a vagyonkezelő az ellene a szerződéskötés előtt megindult, csőd – vagy
felszámolási eljárásról az önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy nem
tájékoztatja, illetőleg a vagyonkezelő ellen a vagyonkezelési szerződés tartama
alatt csőd-, vagy felszámolási eljárás indul,
c) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása
több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott.
(4) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a kezelésébe adott önkormányzati
vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem látja el, vagy a vagyonban kárt okoz.
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(5) A vagyonkezelői jog megszűnésekor gondoskodni kell a jog ingatlan – nyilvántartásból
való törléséről.
(6) A vagyonkezelési szerződés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körének megváltozása
esetén a vagyonkezelő a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles
kezdeményezni a szerződés módosítását.”
3.§
A rendelet 1.§. rendelkezései 2008.január 1. napján, a 2.§ kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Várnai László
Dr. Ferenczi Mária
Polgármester
jegyző
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2007.(XII.05.)számú
rendelete
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas város közigazgatási határán belüli helyi járattal
végzett autóbusz-közlekedés legmagasabb díjára, alkalmazására.
2.§
Viteldíjak
(1) A helyi autóbuszvonalak teljes hosszán érvényes jegyek:
(a) Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:

70.- Ft

(b) Havi bérletjegy ára:

1.800.-Ft

(c) Kedvezményes (tanuló, nyugdíjas,) havi bérletjegy:

100.-Ft

(d) Féléves kedvezményes bérlet ára ( tanuló, nyugdíjas)

500.-Ft.

(e)
Havi
kedvezményes
bérlet
közalkalmazottak, kórházi alkalmazottak)

900.-Ft.

ára

(köztisztviselők,

(2) A díjak az általános forgalmi adót és az utasbiztosítás összegét tartalmazzák.
(3) Az autóbuszon szájkosárral és pórázzal ellátott kutyát érvényes vonaljeggyel lehet
szállítani. A vakvezető, a rendőrségi és a speciális mentő kutya szállítása díjtalan.
3.§
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Bérletjegy, vonaljegy érvényessége
(1)
A havi bérletjegyek a naptári hónap első napjának 0.00 órájától az adott időszakot
követő hónap 5. napjának 24.00 óráig érvényesek. Használatuk igazolványhoz kötött, kivéve
az arcképnélküli bérleteket.
(2) A teljes árú bérletek csak általános bérletigazolványban használhatók.
(3) A tanuló, nyugdíjas, köztisztviselő, közalkalmazott, kórházi alkalmazotti bérletek
- tanuló esetében csak érvényes diákigazolvánnyal,
- nyugdíjasok esetében csak érvényes nyugdíjas igazolvánnyal ,
- köztisztviselők, közalkalmazottak, korházi alkalmazottak esetében a munkáltató által névre
szólóan, sorszámmal ellátva kiállított igazolással érvényesek.
(4) Az előreváltott és a járművön váltott vonaljegy érvényes az autóbuszvonal teljes hosszán
egy utazásra, átszállás nélkül. A vonaljegyet az utazás megkezdésekor a jegykezelő
készülékkel érvényesíteni kell a felszállást követően a legrövidebb időn belül. A vonaljegyek
vissza nem válthatók.
4.§
A viteldíj megfizetésének ellenőrzése, pótdíj
(1) A viteldíj megfizetését és az utazási feltételek betartását járművezetők és jegyellenőrök
útján ellenőrzik. Ennek érdekében az utas menetjegyét, bérletét, utazási igazolványát köteles
az erre feljogosított dolgozónak, dolgozóknak átadni.
(2) A megváltott viteldíjon felül 2000 forint pótdíjat köteles fizetni az, aki
-

jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen utazási igazolvánnyal
kísérli meg az utazást, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

-

olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amely nincs kitöltve , illetve érvényesítve, az utazási
feltételeket nem tartja be.

(3) A 2.000 forint pótdíj helyszíni fizetés esetén 1500.-Ft-ra, két munkanapon belüli
bérletbemutatás esetén 500.-Ft-ra mérséklődik.
(4) 1.200 forint késedelmi díjat köteles fizetni a viteldíjon és pótdíjon felül az, aki tartozását
30 napon belül nem egyenlíti ki.
5. §
Záró rendelkezések
E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.
Dr. Várnai László
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2007.(XII.05.)számú
rendelete
a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló
16/1996.(III. 27.) sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1.§ (4) bekezdés utolsó mondata a következők szerint módosul: „Kiskunhalas
Város Sajtódíja” .
2.§
A rendelet 9/A. § -a a következők szerint módosul:
KISKUNHALAS VÁROS SAJTÓDÍJA
1) Kiskunhalas Város Sajtódíja annak az egyénnek és közösségnek adományozható, aki az
írott és elektronikus sajtó területén huzamos időn keresztül tárgyilagos, hiteles írásaival,
műsoraival jelentősen hozzájárult Kiskunhalas és térségének értékeinek bemutatásához,
hírnevének növeléséhez, a lakosság informáltságának bővítéséhez, a közélet tárgyilagos
bemutatásához, a közvélemény formálásához, a kritikai szemlélet alakításához.
2) Elismerésben részesülhet az a munkatárs, aki az odaítélést megelőzően legalább egy éven
keresztül főfoglalkozású, mellékállású, vagy külsős tagja volt azoknak az írott és elektronikus
médiumoknak, amelyek megjelenési felületüknek legalább 10 %-ában közszolgálati híreket,
tudósításokat, riportokat közölnek és legalább egy éve folyamatosan működnek. Ez idő alatt
tevékenységével közvetlenül (mint: szerkesztő, riporter, tudósító, újságíró, bemondó vagy
hírolvasó, operatőr, fotós, vágó), vagy közvetve (mint: informatikai munkatárs, szervező,
szerkesztőségi háttérmunkatárs, asszisztens, lektor stb.) elősegítette az 1) bekezdésbe foglaltak
teljesítését.
(3) A médiumok működési formájukat tekintve lehetnek újság-, televíziós és rádiós
szerkesztőségek, internetes szolgáltatók, amennyiben az (1) és (2) bekezdésben részletezett
feltételeknek megfelelnek.
(4) Az adományozásra javaslatot tehetnek – évente január 1-je és február 1-je között – az
Önkormányzat képviselői, bizottságai, Kiskunhalas város díszpolgárai és korábban kitüntető
díjában részesített polgárai, a város közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági
egységek, tudományos intézetek, egyházak, társadalmi és civil szervezetek, továbbá korábban
és a javaslattétel időpontjában is Kiskunhalason lakó vagy itt munkahellyel rendelkező
polgárok. A javaslatban szerepeltetni kell a jelölni kívánt személy nevét, a jelölés rövid
indoklását és a jelölő személy, vagy szervezet megnevezését. Az önjelölés nem fogadható el
érvényes javaslatként.
(5) A díjazott az adományozást igazoló egyedi oklevelet és a „Kiskunhalas Város
Közművelődésért díjnak” megfelelő összegű pénzjutalmat kap. Az oklevél tartalmazza a díj
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megnevezését, a díjazott nevét, az elismerés rövid indoklását, a képviselőtestületi határozat
számát és az átadás dátumát.
(6) A képviselő-testület évente 1 díjat adományozhat. A képviselő-testület az adható díj számát
legfeljebb eggyel megemelheti.
(7) A „Kiskunhalas Város Sajtódíja” elismerés adományozására javaslatot tesz a képviselőtestület által e célból létrehozott, illetve megválasztott 5 fős szakmai véleményező testület,
mely működésének szabályait maga alakítja ki.
(8) A díj átadásának időpontja minden év március 15-e, a Szabad Sajtó Napja alkalmából rendezett ünnepség
keretében.
3.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Várnai László
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2007.(XII.05.)számú
rendelete
egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. § A Képviselő-testület az 1. számú mellékletben felsorolt egyes fákat, fasorokat, cserjéket,
illetve azok termőhelyeit (természeti emlékek) védetté nyilvánítja.
A védetté nyilvánítás célja
2. § A védetté nyilvánítás célja a természeti emlékek károsodásának megelőzése, elhárítása,
az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve fasorok esetén a hiányzó
egyedek pótlása, a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű
fenntartása.
3. § A védelem alá vont természeti emlékeket „Védett fa (fák)”, „Védett cserje (cserjék)”,
illetve „Védett fasor” feliratú táblával kell ellátni.
4. § (1) A védett természeti emlékek egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő
munkálatok
a) A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása (permetezés).
b) A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, fasebkezelés.
c) A megfelelő növőtér – és a lombkoronának megfelelő földterület – állandó gondozása.
(2) A védett természeti emlék termőterülete védőövezetnek tekintendő. A védőövezet a törzs
és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete körben 2 méterrel
megnövelve. A védőövezet a védett cserjére is vonatkozik.
(3) A védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni. Amennyiben a védőövezeten belül
már létezik burkolat, úgy a védőövezet betartása annak felújításakor érvényes.
(4) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő
ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor fafajának
megfelelő, túlkoros méretű fa lehet.
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(5) A védett természeti emlék egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő
munkálatok elvégzése a 6. § a) és b) pontjában meghatározottak kötelessége.
Természetvédelmi hatósági jogkörök
5. § (1) A védelem alá vont természeti emlékekkel kapcsolatos első fokú természetvédelmi
hatósági jogkört az 1996. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján a jegyző gyakorolja.
(2) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a védett fasorban lévő, valamint egyes
védett egyedek természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához. Az erre vonatkozó
döntést megelőzően a Képviselő-testület természetvédelemért felelős bizottsága véleményt
nyilvánít, kivéve, ha a fakivágás azonnali balesetveszély-elhárítás érdekében történik.
(3) A jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti emléket és
annak termőhelyét károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységet.
A határozat – a védett természeti emlék vagy termőhely közvetlen vagy súlyos sérelme,
illetve veszélyeztetése esetén – a jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal végrehajthatónak
nyilvánítható.
6. § (1) A védelem alá vont emlékek megóvása, fenntartása, helyreállítása a Képviselőtestület kötelező feladata. E feladat ellátását
a) az önkormányzat tulajdonában álló területen a mindenkori vagyonkezelő útján valósítja
meg,
b) a nem önkormányzati tulajdonú területen levő védett természeti értékek esetében
megállapodást köthet a terület tulajdonosával a feladat átvállalására.
(2) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles kártérítés nélkül tűrni a természetvédelmi
hatóságnak a védett természeti emlék és termőhely oltalma, tudományos megismerése vagy
bemutatása érdekében végzett tevékenységét, így különösen annak megközelítését,
bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító
táblák elhelyezését.
(3) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles tűrni, hogy a természetvédelmi hatóság a
természeti emlék oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát időszakosan
használja, de csak olyan mértékben, hogy az a tulajdonos (vagyonkezelő, használó)
mindennapi életvitelét nem zavarhatja.
(4) Az ingatlan mindenkori tulajdonosa (használója) köteles tűrni védetté nyilvánítás
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.
7. § Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti
emlékek állapotát közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen
megváltoztatja vagy veszélyezteti. Gondoskodni kell a védett természeti emlék
fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok és a
vízháztartás megőrzéséről.
Szabálysértés
8. § (1) A jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt természeti emlékek védelmére
vonatkozó szabályok megsértése esetén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
továbbá az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai
szerint kell eljárni.
(2) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján kiszabott természetvédelmi
bírság az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételi forrása.
(4) A természetvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására,
továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
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9. § (1) E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.
1. számú melléklet
A 31/2007(XII.05) sz. rendelethez:
Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló rendelethez
A rendelet 1. §-ában előírt természetvédelmi védettséget élvező egyes fák, cserjék és fasorok
jegyzéke:
1. Név: Taxodium distichum (mocsárciprus)
Termőhely: Kiskunhalas, Alsótelep
Hrsz.: 10.064, 10.088
Terület tulajdonosa: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Terület kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Védetté nyilvánítás indok: a városban egyedülálló facsoport fenntartásának biztosítása
Egyedszám: 15 db
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2007.(XII.05.)számú
rendelete
az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról
1.§
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén belül szolgáltatott
vezetékes ivóvíz és szennyvízcsatorna díját az árak megállapításáról szóló többször
módosított 1990. évi LXXXVII. tv-ben kapott felhatalmazás alapján a következőképpen
állapítja meg:
1.) A lakossági és a rendelet mellékletében feltüntetett önkormányzati, és a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulásnak átadott intézmények:
Ivóvíz díja:
Szennyvízcsatorna díja

222.-Ft/m3
205.-Ft/m3

2.) Nem lakossági körbe tartozó további fogyasztók:
Ivóvíz díja:
Szennyvízcsatorna díja
A díjak az ÁFÁT nem tartalmazzák.

274.-Ft/m3
297.-Ft/m3
2.§

(1) E rendelet kihírdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit
alkalmazni.

2008. január 1-től kell

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az ivóvíz és szennyvízcsatorna
szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 36/2006.(XI.29) számú önkormányzati
rendelet.
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Dr. Várnai László
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2007.(XII.05.)számú
rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 30/2003.(XI.12.) rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei
1. A szemétszállítás és ártalmatlanítás egységnyi díjtételei:
Edény
Űrméret

Ft/ürítés

60 liter (zsák)
110-120 liter
660 liter
770 liter
1100 liter
5 m3

133
154
922
1081
1542
5470

2. A tulajdonos, használó által szeméttelepre kiszállított hulladék elhelyezésének
díja:
376 Ft/m3
3. A települési folyékony hulladék beszállítás díja Kiskunhalas
város területén:
917.-Ft/m3
A díjak az ÁFÁT nem tartalmazzák.
4. 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

nettó díj

m3

426

m3

426

m3

532

m3

532
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Gazdálkodó
ahol nincs lehetőség szennyvíz m3
924
szervezet
közcsatornára való rákötésre
bebocsátó
Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása nehezen kezelhető anaerob
állapot esetén a mindenkori alapdíj 3x szorzója
2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.
Dr. Várnai László
Dr. Ferenczi Mária
Polgármester
Jegyző
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2007.(XII.05.)számú
rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről
szóló 31/2003.(XI.12.)Ktr.sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1.sz. melléklete a mellékletben foglaltak szerint módosul.
2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.
1.sz. melléklet a 31/2003.(XI.12.)Ktr.sz. rendelethez
A., A BM rendelet 3-9 §-ai alapján (külön megrendelés nélkül)
I. A használatban lévő kémények műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére és tisztítására
vonatkozó díjak:
1.
2.
3.
4.
5.

Egyedi kémények
Tartalék kémény
Gyüjtő kémény
Központi kémény
Kéményégetés

1.362.- Ft/db/év
552.-Ft/db/év
699.-Ft/szint/év
718.-Ft/fm/alk
2.502.-Ft/h/alk

6. Négyévenkénti -faltörés, bontás nélküli - műszaki
felülvizsgálatot tanúsító
szakvélemény
/közületi(üzemi)
a) egyedi kémény
1.596.-Ft/db
b) gyüjtőkémény
1.207.-Ft/db/szint
c) központi kémény
3.674.-Ft/fm
B., A BM rendelet 11.§. alapján (külön megrendelésre )
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II. A kémények használatával összefüggô szakvélemények díjai:
1.
a.)
b.)

Új égéstermékelvezetôk kivitelezési közbeni, eltakarás elôtti ellenôrzés
eredményét tanúsító szakvélemény:
- Lakossági (háztartási)
- Közületi /üzemi/
- 60 KW terhelhetôségig
- 60 KW terhelhetôség felett

1. 532.-Ft/db
1.532.- Ft/db
2.236- Ft/db

2.

Új, újjáépített, vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez a kémény
megfelelőségét tanúsító szakvélemény:

a.)
b.)

- Lakossági háztartási
Ft/db
- Közületi /üzemi/
- 60 KW terhelhetôségig
Ft/db
- 60 KW terhelhetôség felett Ft/db

3.
a.)
b.)

4.

1.409.-Ft/db
1.783.-Ft/db
2.610.-Ft/db

Újonnan épített, vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati
kötelezettség alá tartozó kémények megfelelőségét tanúsító szakvélemény:
-Lakossági (háztartási)
- Közüzemi (üzemi)
- 60 KW terhelh.-ig
- 60 KW terhelh. Felett

3.290.-Ft/db
5.270.-Ft/db
7.585.-Ft/db

Gázüzemű és más tüzelôberendezés, valamint a tüzelési mód vagy kémény terhelhetôségének megváltoztathatóságát /megfelelôségét/ tanúsító szakvélemény:

„B” tip. Készülékek esetén:
a.)
b.)

- Lakossági háztartási
- Közületi (üzemi)
- 60 KW terhelhetôségig
- 60 KW terhelhetôség felett

6.452.-Ft/db
9.308.-Ft/db
12.490.-

Ft/db
„C” tip. Készülékek esetén:
a.)
b.)

- Lakossági háztartási
- Közületi (üzemi)

6.412.-Ft/db
21930.-Ft/db

3./ A kémények használatával összefüggô kötelezô szakvélemények adásán felüli
szolgáltatási díjak:
1.
- Homlokzati égéstermék elvezethetôségéhez szükséges szakvélemény adása:
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a./
b./

- Lakossági /háztartási/
- Közületi /üzemi/

Ft/db
Ft/db

2.786,5.562,-

2.920.-Ft
5.829.-Ft

- Egyéb tüzelési technikai
szakvélemények - építési
engedélyezési, méretezés - díja:

Ft/db

3.348,-

3.512.-Ft

2.

4./ Műszeres füstgázelemzés /szén, olaj, gáz/ tüzelés esetén:
- 60 KW névleges teljesítményig
Ft/db
- 60 KW névleges teljesítmény felett Ft/db
5./ Ipari TV-kamerás kéményvizsgálat

Ft/db

6./ Rezsi óradíj:
Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Dr. Várnai László
Polgármester

13.349,15.962,-

13.990.-Ft
16.728.-Ft

19.872,-

20.826.-Ft

1.015,-

1.064.-Ft

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2007.(XII.05.)számú
rendelete
a közterület-használat szabályozásáról szóló
28/2004. (VI.02) számú rendeletének
módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének a közterület-használat
szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02) számú rendeletének I. számú mellékletében feltüntetett
közterület-használati díjak meghatározása.
2. §
A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul.
3. §
1. számú melléklet
a 28/2004. (VI.02) rendelethez
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közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke
a., A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet, fényreklám, konzolos cégér, cég-, és címtábla, reklámtábla, mobil
reklámtábla, reklámozási célú alapzatos zászlórúd
320,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén
320,- Ft/db/hó + ÁFA
b,. Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére
54,- Ft/m2/nap
c., A rendelet 3. § (2) bekezdés m., és n., pontjában feltüntetett járművek tárolása:
1.054,- Ft/db/nap
d,. Erősáramú vagy közvilágítási oszlopokra szerelhető 2 oldalas fix reklámtáblák, sétányok,
gyalogutak mellett elhelyezhető állótáblák, álló vagy falra szerelhető vitrines táblák
1.054,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén
1.054,- Ft/db/hó + ÁFA
- Lábon álló fix reklámtáblák (2. számú melléklet a., és b., pontja):
6 m2 reklámfelületű tábla 6.250,- Ft/hó + ÁFA
4 m2 reklámfelületű tábla 4.171,- Ft/hó + ÁFA
2 m2 reklámfelületű tábla 2.079,- Ft/hó + ÁFA
e., szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták
1.054,- Ft/db/hó
f., Építési munkával kapcsolatban
- állvány
- építőanyag

113,- Ft/m2/hó
54,- Ft/m2/nap

g., Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre
213,- Ft/m2/nap
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h., Alkalmi árusítás és kiárusítás, kézből történő mozgóárusítás (jogszabályban engedélyezett
termékek) javító és szolgáltató tevékenység
426,- Ft/m2/nap
i., Film és televízió felvétel, filmvetítés, ha az a gyalogos közlekedést korlátozza
57,- Ft/m2/nap
j., Vendéglátó-ipari előkert/kerthelyiség
57,- Ft/m2/hó
k., Kiállítás, vásár, alkalmi vásár
166,- Ft/m2/nap
l., Mutatványos tevékenység
107,- Ft/m2/nap
m., Kifeszített transzparens
az első 7 napra

355,- Ft/m2/ + ÁFA

a 8-15 nap közötti időszakra

426,- Ft/m2/ + ÁFA

n., Mozgóárusítás/mozgóbolt
-

járművel történő árusítás
571,- Ft/nap/jármű
1.714,- Ft/hét/jármű
5.713,- Ft/hó/jármű
57.134,- Ft/év/jármű

-

gépjárművel történő árusítás
1.143,- Ft/nap/jármű
3.428,- Ft/hét/jármű
11.427,- Ft/hó/jármű
114.268,- Ft/év/jármű

o., Járműkiállítás, értékesítés
− kerékpár, motorkerékpár

571,- Ft/db/nap

− egyéb jármű

1.143,- Ft/db/nap

p., Áru bemutatására, értékesítésére szolgáló tárgy elhelyezése, marketing-hostess
tevékenység
213,- Ft/m2/nap
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q., Mutatványos tevékenység alkalmi reklámhordozói 1-5 napra:
2.285,- Ft/nap
r., Sport-, kulturális és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték
114,- Ft/m2/nap
s., Zöldfelület jelen mellékletben felsoroltaktól eltérő célú igénybevétele
426,- Ft/m2/nap
t., Közterületen elhelyezett kamera
3.428,- Ft/kamera/hó
− egy hónapnál rövidebb időre
114,- Ft/kamera/nap
u., A mellékletben fel nem sorolt tevékenység végzése
− kereskedelmi jellegű tevékenység
− nem kereskedelmi jellegű tevékenység
− amennyiben a terület nem állapítható meg

213,- Ft/ m2/nap
114,- Ft/ m2/nap
571,- Ft/nap

4. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Várnai László
Dr. Ferenczi Mária
Polgármester
jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2007.(XII.05.)számú
rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről szóló 28/1995.(X.2.) sz.
rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„ 1.sz. M E L L É K L E T
a 28/1995./X.02/ .sz. rendelethez
Szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja:
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Földszint,
I-II. emelet
Összkomfortos
Komfortos, gázfűtéses
Komfortos
Félkomfortos
Komfort nélküli szükség
III-IV. emelet
Összkomfortos
Komfortos, gázfűtéses
Komfortos
Félkomfortos
Komfort nélküli szükség
Esze T. lakótelep bérlakása:
Szociális szükséglakás:

I. övezet
m2/hó/Ft
166
166
108
54
33

II. övezet
m2/hó/Ft
139
139
92
45
28

139
139
92
46
30

122
122
81
39
27

318.-Ft/ m2
12.-Ft/m2
2.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.
Dr. Várnai László
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

37/2007.(XII.05.)számú rendelete
a gyermekek védelméről szóló 4/2005. (II.2.) számú rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
1. sz. melléklet
1)

A bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díj mindenkori, ÁFÁ-val növelt étkezési
nyersanyagköltsége.
Ellátási formák:

Bölcsőde
Óvoda
Általános iskolai menza
Általános iskolai napközi
Középiskolai menza
Általános iskolai kollégium
Középiskolai kollégium

Intézményi térítési díj
Ft/fő/nap (ÁFÁ-val)
375 Ft
340 Ft
260 Ft
400 Ft
298 Ft
568 Ft
662 Ft

A bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak az ÁFÁ-val növelt összeget tartalmazzák.

2)

Gyermekvédelmi alapellátások intézményi térítési díjai:

Ellátási formák (átmeneti

2007 évi térítési díj (ÁFÁ-val növelt összeg)
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elhelyezés)
Családok Átmeneti Otthona
-felnőttek számára

-gyermek számára
Helyettes szülői ellátás

Intézményi térítési díj
Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj
Ft/fő/hó

180 Ft
90 Ft
184 Ft

5 400 Ft
2 700 Ft
5 520 Ft

Amennyiben az átmeneti gondozást a jogosult teljes hónapban nem veszi igénybe, a fizetendő térítési
díjat időarányosan, az igénybe vett gondozási napok száma alapján kell megfizetni. Ebben az esetben
az egy napra jutó térítési díj a havonta fizetendő térítési díj összegének 30 –ad része.
2. §
A rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
Dr. Várnai László
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2007.(XII.05.)számú rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról
1. §
A rendelet intézményi térítési díj megállapításáról rendelkező 1. sz. melléklet helyébe az
alábbi 1. sz. melléklet lép:
1.sz. melléklet

Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai
(ÁFA-val növelt összeg):
Egyesített Szociális Intézmény:
Ellátási forma megnevezése
Étkezés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ebédszállítás
Idősek Napközi Otthona
-ebéd
Időskorúak Otthona
- napi étkezési norma:
Időskorúak Átmeneti Gondozóháza

2008. év
Fizetendő térítési díj
Fizetendő térítési díj
(Ft/fő/nap)
(Ft/fő/hónap)
416 Ft/fő/adag
488 Ft/fő/óra
40 Ft/fő/adag
416 Ft/fő/adag
2 033 Ft/fő/nap
557 Ft/fő/nap
2 033 Ft/fő/nap
557 Ft/fő/nap

20 Ft/fő/hó
61 000 Ft/fő/hó
61 000 Ft/fő/hó
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Nefelejcs Szakosított Otthon:
Fizetendő térítési díj
(Ft/fő/nap)

Fizetendő térítési díj
(Ft/fő/hónap)

32 Ft/fő/km
456 Ft/fő/óra

-

1 550 Ft/fő/nap

46 500 Ft/fő/hó

1 550 Ft/Fő/nap

46 500 Ft/fő/hó

Támogató Szolgálat
- Szállító szolgálat:
- Személyi segítés:
Fogyatékosok Átmeneti
Gondozóháza
Fogyatékosok Otthona

Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei
Fizetendő térítési díj
(Ft/fő/nap)
Férfi Hajléktalan Átmeneti Szálló

282 Ft/Fő/nap

Fizetendő térítési díj
(Ft/fő/nap)
8 460 Ft/fő/hónap

2.§
A rendelet 2008. január 1. napjától lép hatályba.
Dr. Várnai László
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző
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