
KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2008. január 14-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 
 
1/2008. Kth 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét, 
hogy a Vakáció Kht. pénzintézeti hitelfelvételéhez kettő millió forint valamint járulékai 
mindösszesen maximum kettőmillió-ötszázezer összeghatárig a kezességi szerződést aláírja. 
Ezzel egyidejűleg a 1/2007.PGBh. sz. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
2/2008. Kth 
 
Kiskunhalas város Képviselő-testülete, mint fenntartó pályázatot nyújt be a Fazekas Gábor 
utcai Általános Iskola, Felsővárosi Általános Iskola, Kertvárosi Általános Iskola, Szűts József 
Általános Iskola, Bibó István Gimnázium és a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola 
vonatkozásban a TIOP-1.1.1/07/1. „A pedagógiai, módszertani reformot támogató 
informatikai infrastruktúra fejlesztése” című kiírásra. 
A pályázatírói feladatok elvégzésével megbízza az Amari Kris Egyesület munkatársát 
(Budapest) Dicső István pályázatírót, a munka ellenértékeként mindösszesen 600 000,-  azaz 
hatszázezer forintot határoz meg. Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás 
aláírására. 
 
3/2008. Kth 
 
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a „Régió Napló” kistérségi megjelenését 
2008. I. félévére, 7 alkalommal, összesen 28 oldal terjedelemben, 43.000 összes példányban, 
4.620.000. Ft + áfa összegért, hogy Kiskunhalas híreinek, információinak begyűjtését, 
megírását, folyamatos online- és papír alapon újságba szerkesztését, nyomdai munkáit és 
minden postaládába ingyen való eljuttatását a Sajtó-Team Kft. elvégezze. A szerződéskötésre 
felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét. 
 
Végrehajtás: azonnal 
 
2. ) A Kiskunhalasi Kistérségi Tanács tagjait kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten 
szíveskedjenek támogatni a Régió Napló megjelenését. 
 
4/2008. Kth 
 
A Képviselő-testület megbízza B. Tóth János okl. építészmérnök vezető tervező egyéni 
vállalkozót (6000 Kecskemét, Galamb u. 1.) a kiskunhalasi új autóbusz pályaudvar építési 
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével bruttó 3.660.000.- Ft tervezési díj 
ellenében. Amennyiben szükséges vízelvezetési és közvilágítási terv is, annak tervezési díja 
további bruttó 1.440.000 forint. Egyben felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés 
aláírására. 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁRT ülésen hozott döntés: 
5/2008.Kth. 
 

1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megtárgyalta  a Pannonplast  Polifin A Vagyonkezelő 
Kft. és a  HALAS-GEOTERM Energiaszolgáltató és kereskedelmi Kft.  ajánlatát  a 
geotermikus energia források hasznosítására vonatkozóan. 

 
2.) A Képviselő-testület  felkéri a Pannonplast Polifin A Kft-t  (1097 Budapest, Könyves Kálmán 

krt. 5/b.) a város területén a geotermikus források hasznosítására  területén a 
megvalósíthatósági tanulmány  legkésőbb  2009. január 14-ig történő  elkészítésére.  
 

3.) A Képviselő-testület kinyílvánítja azon szándékát, hogy  ha a    Pasnnonplast  Polifin A Kft. 2.) 
pontban  meghatározott tevékenysége  sikertelen lesz, vagy bármi oknál fogva visszalép a  
HALAS-GEOTERM  Energiaszolgáltató  és kereskedelmi KFt-t  bízza meg e feladat 
elvégzésére. 

  
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a  polgármestert, hogy  a Pannonplast Polifin  A Kft. által 

megfogalmazott szerződés tervezet jogi és  szakmai  pontosítását, ha szükséges  külső szakértő 
bevonásával  végezze el,  legkésőbb a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséig,  2009. 
január 14-ig. 
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