
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének  2008. június 2-i ülésén hozott döntések: 
 
 
ZÁRT ülés keretében: 
 
150/2008. Kth
A Képviselő-testület a 16/1996./III.27/ Ktr.sz. rendelete 5.§-a alapján  „Kiskunhalas Város  
Egészségügyéért”  díjat  adományoz: 

1. Dr. Gasztonyi Gyöngyi főorvosnak, 
  2. Gál Jánosné  vezető főnővérnek, 
  3. Dr. Kellner M. Barnabás  főorvosnak 
  4. Molnár Etelka  pénzügyi csoportvezetőnek 
  5. Dr. Körmendi László vezető főorvosnak 
  6. Füvesné Horváth Katalin diabetológiai szakápolónak, 
  7. Nagy Istvánné  körzeti védőnő 
  8. Dr. Somogyvári János háziorvosnak 

 
az egészségügy területén végzett példamutató eredményes tevékenységükért, mellyel 
hozzájárultak Kiskunhalas város egészségügyi ellátásának javításához és fejlődéséhez. 
151/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Képvisekő-testülete   a 16/1996./III.27/ Ktr.sz. rendelete 7.§  alapján  
„Kiskunhalas Város  Szociális Ellátásáért”  díjat  adományoz: 

Dr. Szűcs Erzsébetnek a Bács-Kiskun Megyei Pszichiátriai és Fogyatékosok Otthona 
szakmai vezetőjének 

aki  kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkájával elősegítette a rászorultak szociális 
ellátását.  
152/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  a 16/1996./III.27/ Ktr.sz. rendelete 9.§-a   alapján    
„Kiskunhalas Város  Közszolgálatáért”  díjra tett javaslatot nem támogatja. 
153/2008. Kth 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 339/2007 Kth. számú határozatával a 
Kertvárosi Általános Iskola intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázatát 
eredménytelennek nyilvánítja. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kovács Sándort megbízza 2008. augusztus 1-
től 2009. július 31-ig a Kertvárosi Általános Iskola igazgatói feladatainak 
ellátásával. 

154/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Nagy Ernőt megbízza 2008. augusztus 1-től 2013. 
július 31-ig a Bernáth Lajos Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával. 
 
155/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 7.§.(6) 
bekezdésére megalakítja a Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói pályázatra beérkező 
pályázatokat véleményező szakmai-szakértői bizottságot, melynek tagjai: 
Nagy Zoltán informatikus, a Martonosi Pál Városi Könyvtár Közalkalmazotti Tanácsának 
elnöke, Erdélyiné Tarr Katalin könyvtár asszisztens, a KKDSZ munkahelyi szervezetének 
vezetője, Imre Károly megyei közművelődési szakértő, Turán Istvánné könyvtárigazgató, 
könyvtár szakértő, a Bács-Kiskun Megyei Kiskőrös Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója 
Jerémiás Béláné  a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke 
 



156/2008. Kth 
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 
Városmenedzser Kft. ügyvezetői teendőinek ellátására munkaviszony keretén belül 2008. 
június 01-től 2009. június 30-ig-ig Aradszky Montika Leátt bízza meg.  
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
munkaszerződés aláírására. 
3./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Aradszky Lászlóné képviselő 
asszonynak a Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. Felügyelő Bizottsági tagsági viszonyát 
2008. június 30. nappal összeférhetetlenség miatt megszűnteti. A Felügyelő Bizottság új 
tagjaként Pajor Kálmán képviselő urat választja  meg 2008. december 31-ig . 
157/2008. Kth 
Fellebbezés elbírálása. 
158/2008. Kth 
Fellebbezés elbírálása. 
 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2008. április 28-i nyilvános ülésén hozott döntései: 
 
160/2008. Kth 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi fejlesztési döntés szerint nem kívánja 
módosítani a város településszerkezeti tervét: 
- a 0555/128 hrsz alatti ingatlan övezeti besorolását nem kívánja megváltoztatni 
- a 619, 620, 621, 622, 623 és 625 hrsz alatti ingatlanok jelenlegi övezeti 

besorolását nem kívánja megváltoztatni. 
161/2008. Kth 

• Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas 
közigazgatási területét érintő és az 53. sz. főút mellett tervezett kerékpár út megépítése 
céljából az 1. sz. mellékletben szereplő, kisajátítással nem érintett területek esetében 
az adás-vétel lefolytatásával megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.  

 
• Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas 

közigazgatási területét érintő és az 53. sz. főút mellett tervezett kerékpár út megépítése 
érdekében, terület- és településrendezés céljából kisajátítást kezdeményez a 2. számú 
mellékletben szereplő ingatlanokkal kapcsolatban. 

 
• Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási 

eljárás megindítására. ( mellékletet terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a 
Polgármesteri Hivatalban)) 

162/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. 
évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
163/2008. Kth 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért a szakképzés szervezési non-profit 
gazdasági társaság társasági szerződésével és felhatalmazza a Polgármestert arra, 
hogy társasági szerződést aláírja. 

 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a társaság székhelye a Kecskemét, Deák 

Ferenc tér 3. legyen, illetve a gazdasági társaság a társasági szerződésben a Bács-



Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatalának épületét székhelyként. Mint tulajdonos 
hozzájárul, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szakképzést folytató alábbi 
intézményeit, illetve irodahelyiségét fiók telephelyként a társaság megjelölje: 

 
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, 

Szakiskolája, Kollégiuma,  
6400 Kiskunhalas Kazinczy u. 5. 
G.S. Szakközépiskolai tagintézmény       
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 23. 
Tanüzem                       
6400   Kiskunhalas, Kőrösi u. 17. 
Cukrász tanüzem                         
6400 Kiskunhalas, Baranyai u. 1. 
Tankonyha                       
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
6400 Kiskunhalas Szent  Imre u. 13 

 
3.  Az  a) 6400 Kiskunhalas Kossuth Lajos u. 39., a b) 6400 Kiskunhalas, Majsai u. 2. és 

a c) 6400 Kiskunhalas Bokréta u. 1. szám alatt található ingatlan Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi és , mint a) II. Rákóczi Ferenc 
Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium épülete, 
b) Tanműhely  és tanraktár épülete és a c) Tanműhely (számítástechnika) funkcionál. 
A Képviselő-testület kijelenti , hogy a Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és 
Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
( a továbbiakban: a Társaság ) az ingatlant telephelyeként használhatja és azt 
alapszabályában feltüntetheti. Felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló 
dokumentumok aláírására. 

 
4.  A Képviselő-testület a Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit 

Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( a továbbiakban: a 
Társaság ) alapszabályában meghatározott tulajdoni hányadban a Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának – a társulási szerződés végső, elfogadott formátuma értelmében 
meghatározottaknak -  megfelelő részvénymennyiség: 

„A” 24 db, azaz huszonnégy darab, egyenként tízezer forint névértékű, 
mindösszesen kettőszáznegyvenezer forint, névre szóló, vagy 

„B” 27 db, azaz huszonhét darab, egyenként tízezer forint névértékű, 
mindösszesen kettőszázhetvenezer forint, névre szóló 
 dematerializált részvény átvételére kötelezettséget vállal. Tudomásul veszi, hogy 
részvény névértékének rendelkezésre bocsátására az alapszabályban meghatározott 
feltételek az irányadók. Felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 

4/a) – Amennyiben a „B” változat szerinti - azaz 12 alapítóval megalakuló 
társaság - alapszabály elfogadása mellett dönt a többi tulajdonos önkormányzat illetve 
alapító, abban az esetben Kiskunhalas város Képviselő-testülete a soron következő 
testületi ülésen dönt az általa delegált felügyelő-bizottsági tag személyéről. 

 
5. Amennyiben a „A” változat szerinti - azaz 13 alapítóval megalakuló társaság – 
alapszabály elfogadására kerül sor, a Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy 
legkésőbb 2008. december 31-ég kezdeményezze a társaság közgyűlésében a felügyelő-
bizottság összetételének módosítását Kiskunhalas város megfelelő képviseletének biztosítása 



érdekében.( az alapszabályokat terjedelmük miatt nem közöljük, megtekinthető a 
Polgármesteri Hivatalban) 
164/2008. Kth 

A Képviselő-testület az alábbiak  szerint jóváhagyja a Kiskunhalas Város Művészeti 
Ösztöndíjának működési szabályzatát (módosításokkal egységes szerkezetben) és 
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 60/1994./ Kth.sz. határozatát.  
 

Kiskunhalas Város Művészeti Ösztöndíjának működési szabályzata 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete fontosnak tartja a városban folyó művészeti 
tevékenységet. Tudomásul veszi és elismeri, hogy az előadói, alkotói tevékenység, a 
művészeti alkotások nagyközönség elé tárása a művészeti hivatást gyakorlók számára 
komoly anyagi áldozatvállalást jelent. Ennek szem előtt tartásával, bizonyos szociális 
szempontokat is figyelembe véve támogatni kívánja a város művészeti életét az alábbiak 
szerint:  
 
1. A Képviselő-testület az éves költségvetésből Művészeti Ösztöndíjra meghatározott 
összeget különít el, mely nem lehet kevesebb, mint 250 000 forint. Az ösztöndíj alap 
felhasználását a Képviselőtestület művészi tehetségek kibontakoztatásának segítésére rendeli 
el. 
 
2. Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást a 
Polgármesteri Hivatal minden év április 30-ig alkalmas módon teszi közzé. 
 
3. A pályázaton való részvétel feltétele: 
 - kiskunhalasi iskolában történő tanulás, 
 - kiskunhalasi állandó lakhely, 

 - alap-, közép- vagy felsőfokú művészetoktatási intézményben folytatott 
tanulmány, vagy ott szerzett végzettség. 

 
4. A pályázat igénybe vehető: 

- külföldi, belföldi tanulmányút, továbbképzés mesterkurzus, költségeinek 
hozzájárulására, 
- koncerten, kiállításon, színházi és egyéb kiemelkedő jelentőségű kulturális 
rendezvényen  való szereplés költségeire, 
- a pályázat nem vehető igénybe az intézményes iskolai oktatás költségeinek 
  fedezésre. 

 
5. A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani, mely beszerezhető a Polgármesteri  
 Hivatal Humánpolitikai főosztályán. 

A pályázati adatlapon fel kell tüntetni a pályázó jövedelemviszonyait is. 
Támogatásban az részesíthető, aki esetében az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori minimálbér 300 %-át. 

 
6. A pályázatokat az alábbi személyi összetételű bizottság bírálja el. 

Rigó Béla, Szakál Aurél, Dr. Katona Józsefné, Szalai József, Szőke Antal, Póttagok: 
Szarvas Lászlóné és Szűcs Károly 

    
 



7. A pályázaton kedvező elbírálásban részesülő pályázókkal az önkormányzat 
polgármesteri hivatala megállapodást köt. 

 
 
165/2008. Kth 

A Képviselő-testület a javaslat szerint jóváhagyja a Kiskunhalas Város 
Sportösztöndíjának működési szabályzatát (módosításokkal egységes szerkezetben) és 
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 10/2006. Kth.sz. határozatát. 

 
Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának működési szabályzata: 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának általános célja, a város sportéletében kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó versenyzők és fiatal tehetségek sporttevékenységének támogatása.  
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete fontosnak tartja a városban folyó sport 
tevékenységet. Tudomásul veszi és elismeri, hogy a sporttevékenység, az edzéslehetőségek 
biztosítása, a speciális életvitel, táplálkozás, sporteszközök beszerzése, utazás és más a 
sporttal kapcsolatos járulékos költség az azt gyakorlók számára komoly anyagi 
áldozatvállalást jelent. Ennek szem előtt tartásával, bizonyos szociális szempontokat is 
figyelembe véve támogatni kívánja a város sport életét az alábbiak szerint:  
 
Az ösztöndíj odaítélésre két kategóriában történik. 

● A „Kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzők” támogatása; 
● 2. „Fiatal sporttehetségek” ösztöndíja. 

A Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának támogatására fordítható összeg mértékét a 
Képviselő-testület az adott év költségvetési rendeletében határozza meg. A sportbizottság 
minden évben az összeg ismeretében, eldönti annak megoszlását a két kategória között, illetve 
saját hatáskörében meghatározhat a kategóriákon belül keretszámokat. A bírálóbizottság 
dönthet úgy, hogy valamelyik kategóriában abban az évben nem ad támogatást. 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a „Kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzők” 
támogatásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. Kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzők támogatásának szabályzata 
 
1.1. Célja: támogatás nyújtásával a kiemelkedő sportteljesítmény anyagi és erkölcsi 
elismerése abból a célból, hogy egyrészt segítséget nyújtson a sportolóknak eredményeik 
eléréséhez, megtartásához másrészt a támogatás odaítélésének nyilvánosságával példaként 
állítsa azokat, akik kiváló teljesítményükkel hozzájárultak városunk, országunk hírnevének 
öregbítéséhez, az egészséges, sportos életmód példaértékű népszerűsítéséhez. 
 
1.2.Támogatásban részesülhet az a sportoló, aki kiskunhalasi sportegyesület igazolt tagja, az 
Önkormányzat sportkoncepciója szerinti kiemelten támogatott sportág versenyzője. A 
támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni a pályázó 
jövedelemviszonyait is. Támogatásban az részesíthető, aki esetében az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér 300 %-át. 
 
1.3.A támogatás feltételei: 

Egyéni sportágak esetében: 



  - nemzeti válogatott keret tagság 
  - Magyar Köztársaság Bajnoka és dobogós helyezettje (I-III. hely) 

Csapat sportágak esetében: 
- nemzeti válogatott keret tagja 

- a csapat eredményessége szempontjából a bajnoki év során nyújtott kiemelkedő 
teljesítmény  

A támogatási feltételek közül a pályázónak legalább eggyel kell rendelkezni, melyet a pályázat 
beadásának évét megelőző évben ért el. A pályázathoz be kell csatolni a pályázó 
sportszervezetének írásos támogatását, mely hivatalosan igazolja a pályázó által elért 
sporteredményt és az egyesületi tagsági jogviszonyt is. A pályázatot több egymást követő 
évben is be lehet adni, mindaddig amíg a feltételek fennállnak. 
Nem részesülhet támogatásban az a sportoló, aki egyidejűleg Fiatal sporttehetségek 
sportösztöndíjában is részesül. 
 
1.4.A pályázat kiírása: a pályázatot minden év április 30. napjáig kell meghirdetni. A 
pályázatot a Képviselő-testület Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottsága írja ki, 
végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztálya gondoskodik. A 
pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani. A pályázatot első alkalommal 2003. március 
31-ig kell kiírni. 
 
1.5.A pályázat elbírálása: a határidőig beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület Ifjúsági, 
Sport és Informatikai Bizottsága összesíti minden év május 31-ig. . A Bizottság előterjesztése 
alapján a Képviselő-testület dönt az ösztöndíjak odaítéléséről 
 
1.6.A támogatás folyósítása: a feltételek fennállása esetén a Képviselő-testület évente 
egyszeri, egy alkalommal folyósítandó támogatást állapít meg. 
 
1.7.A támogatásra való jogosultság megszűnése: megszűnik a támogatásra való jogosultság 
egy év elteltével  
 
1.8.A támogatással kapcsolatos ügyviteli adminisztrációs teendőket a Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai Főosztálya látja el. 
 
Kiskunhalas Város Képviselőtestülete a „Fiatal sporttehetségek” ösztöndíjának odaítélési 
szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

2. Fiatal sporttehetségek ösztöndíjának szabályzata 
 
2.1.Célja: olyan tehetséges fiatal sportolók támogatása, akik kiemelkedő teljesítményeket 
érnek el, és ezzel hozzájárulnak sportáguk, városunk és hazánk hírnevének öregbítéséhez. 
Életmódjukkal példaként állíthatók korosztályuk elé, hozzájárulva ezzel a fizikailag és lelkileg 
erős, egészséges, kiegyensúlyozott generációk felnövekedéséhez. 
 
2.2.Pályázaton résztvevők köre: a pályázaton azon kiskunhalasi állandó lakóhellyel 
rendelkező fiatalok vehetnek részt, akik 14. életévüket betöltötték, általános-, közép-, és 
felsőfokú tanintézetek nappali tagozatos tanulói, kiskunhalasi sportegyesületi tagsággal 
rendelkeznek és olyan sportágak versenyzői, amely elsősorban Kiskunhalas Város 
Önkormányzata sportkoncepciója szerint a kiemelten támogatott kategóriába tartoznak. 
 
2.3.Pályázati feltételek:  



 
- felnőtt válogatott keret tagság 
- magyar bajnokságon elért I-VI. helyezés 
- korosztályos nemzeti válogatott keret tagság 
- korosztályos magyar bajnoki cím vagy II-VI. hely elérése 

A pályázati feltételek közül a pályázónak legalább eggyel kell rendelkezni, melyet a pályázat 
beadásának évét megelőző évben ért el. A pályázathoz be kell csatolni a pályázó 
sportszervezetének írásos támogatását, mely hivatalosan igazolja a pályázó által elért 
sporteredményt is, valamint iskolalátogatási igazolást. A pályázatot több egymást követő 
évben is be lehet adni, mindaddig amíg a feltételek fennállnak. 
Nem részesülhet sportösztöndíjban az a személy, aki kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzői 
támogatásban részesül. 
 
2.4.A pályázat kiírása: a pályázatot minden év április 3. napjáig kell meghirdetni. A 
pályázatot a Képviselő-testület Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottsága írja ki, 
végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztálya gondoskodik. A 
pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani. A pályázatot első alkalommal 2003. március 
31-ig kellett kiírni. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni a pályázó jövedelemviszonyait is. 
Támogatásban az részesíthető, aki esetében az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori minimálbér 300 %-át. 
 
2.5.A pályázat elbírálása: a határidőig beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület Ifjúsági, 
Sport és Informatikai Bizottsága összesíti minden év május 31-ig. . A Bizottság előterjesztése 
alapján a Képviselő-testület dönt az ösztöndíjak odaítéléséről 
 
2.6.Az ösztöndíj folyósítása: az ösztöndíjat a Képviselő-testület a feltételek fennállása esetén 
egy naptári évre havi összegben ( egy évben 10 hónapra) állapítja meg. Folyósítása évente két 
alkalommal történik. ( félévente egyszer 5 havi támogatás egy összegű folyósítása ) A második 
félévi folyósításhoz a kedvezményezettnek be kell nyújtani az iskolalátogatási igazolást, 
valamint a sportegyesület igazolását az egyesületi tagsági viszony fennállásáról. 
 
2.7.Az ösztöndíj megszűnése: megszűnik az ösztöndíj egy év elteltével, illetve a tanulói 
jogviszony megszűntével. Az iskolalátogatási igazolás be nem nyújtása az ösztöndíj 
folyósításának megszűnését vonja maga után. Utolsó éves középiskolai, illetve főiskolai-
egyetemi hallgatók tanulmányaik befejezésének évében december 31-ig jogosultak a 
megállapított ösztöndíjra. 
 
2.8.A sportösztöndíjjal kapcsolatos ügyviteli adminisztrációs teendőket a Polgármesteri 
Hivatal Humánpolitikai Főosztálya látja el. 
 
 
166/2008. Kth 

Kiskunhalas Város Képviselőtestülete a Martonosi Pál Városi Könyvtár /6400 
Kiskunhalas Szövetség tér 11.sz./ igazgatói állására pályázatot hirdet.  
Képesítési feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.  A 
pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

• Közművelődési felsőfokú iskolai végzettség 
• Magasabb vezetői, vagy intézményvezetői gyakorlat 
• Idegen nyelv ismerete 



A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenéstől 
számított 30 nap.  
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőtől számított 30 nap. 
A pályázat címzése: Kiskunhalas Polgármesteri Hivatal jegyzője, 6400 Kiskunhalas 
Hősök tere 1.sz.   A megbízás időtartama 5 év.  
A megbízás kezdő napja: 2008. október 1. 
Befejező napja: 2013. szeptember 30.  
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó 
képviselőtestületi határozatok alapján, pótlék: a pótlékalap 225%-a. 

 
167/2008. Kth 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 
törvény 102.§. (2) bekezdésének c) pontjára az önkormányzat által fenntartott 
közoktatási intézményekben az alábbi bölcsődei, óvodai és kollégiumi csoportszámok, 
iskolai osztályszámok továbbá napközis csoportszámok indítását engedélyezi 
2008/2009. nevelési évben, tanévben. 

 
Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri 
Tagóvoda 

11 óvodai csoport 
2 bölcsődei csoport 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde Szabó Ervin Utcai 
Tagóvoda 

3 óvodai csoport 
1 bölcsődei csoport 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde Ady Endre Utcai 
Tagóvoda 

3 óvodai csoport 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai 
Tagóvoda 

2 óvodai csoport 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron Utcai 
Tagóvoda 

3 óvodai csoport 
1 bölcsődei csoport 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Úti Tagóvoda 2 óvodai csoport 
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda 3 óvodai csoport 
Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Tagóvoda 3 óvodai csoport 
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvoda 5 óvodai csoport 
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 1 és 2. évfolyamon 2-2 osztály 

3-8. évfolyamon 3-3 osztály 
7 napközis csoport 

Felsővárosi Általános Iskola 1-6. és 8. évfolyamon 3-3 osztály 
7. évfolyamon 4 osztály 
8 napközis csoport 
Pirtói Tagintézmény: 5-8 évfolyamon 
1-1 osztály 

Kertvárosi Általános Iskola 1-8. évfolyamon 2-2 osztály 
6 napközis csoport 

Szűts József Általános Iskola 1-2. és 4-6. évfolyamon 2-2 osztály 
3. és 7-8. évfolyamon 3-3 osztály 
6 napközis csoport 

Bernáth Lajos Kollégium 8 csoport 
Bibó István Gimnázium 7-8. évfolyamon 1-1 osztály 

9-12. évfolyamon 4-4 osztály 
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, 
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 

9-12. évfolyamon 3-3 osztály 
szakképző 13-14. évfolyamon 3-3 



osztály 
kollégiumban 2 csoport. 

 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 

törvény 3. számú melléklet II. rész 7. pontja értelmében a 2008/2009. tanév eleji 
létszámok túllépését az alábbiak szerint engedélyezi: 

 
Iskola, évfolyam Kt. 

szerinti 
maxi-
mális 

létszám

Tanév eleji engedélyezett létszám 

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
1.a, 1.b osztály 

26 Felülbírárali kérelmek 2008. évi elbírálása 
és SNI létszám miatt maximum 30 fő 

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
2.a és 2.b osztály 

26 Felülbírárali kérelmek 2007. évi elbírálása 
és SNI létszám miatt maximum 30 fő 

Bibó István Gimnázium 
7. évfolyam 

30 Felülbírárali kérelmek 2008. évi elbírálása 
során maximum 35 fő 

Bibó István Gimnázium 
8. évfolyam 

30 Felülbírárali kérelmek 2007. évi elbírálása 
miatt 35 fő 

 
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 

törvény 95/A.§ (8) bekezdésében meghatározottakra a 2008/2009. tanévre vonatkozóan 
az alábbi óvodai maximális csoportlétszámok és iskolai maximális osztálylétszámok 
túllépésének engedélyeztetése tárgyában kérelmet nyújt be az Országos Közoktatási 
Értékelési és Vizsgaközpont Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságához. 

o Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda Virág csoportjában 26 főre, 
Cseresznye csoportjában 27 főre, továbbá Bajza Utcai Tagóvoda Pillangó, Maci és 
Mókus csoportjában 28 főre a 3. életévüket betöltő gyermekek óvodába lépése, továbbá 
az óvodai nevelésre kötelezett 5 éves új belépő gyermekek óvodai nevelése érdekében. 

o Napsugár Óvodák és Bölcsőde Ady Endre Utcai Tagóvoda és Átlós Utcai Tagóvoda 
nagycsoportjában 26 főre az óvodai nevelésre kötelezett 5 éves új belépő gyermekek 
óvodai nevelése érdekében. 

o Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Tagóvoda kiscsoportjában és középső-nagy 
csoportjában 26 főre, kis-középső csoportjában 27 főre, továbbá Felsővárosi Tagóvoda 
Szamóca csoportjában 26 főre, Szőlő csoportjában 28 főre a 3. életévüket betöltő 
gyermekek óvodába lépése, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett 5 éves új belépő 
gyermekek óvodai nevelése érdekében. 

o Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 3.b osztályában 27 főre, 4.b és 4. c osztályában 
28 főre az SNI megállapítása, az emelt szintű informatika és testnevelés oktatás miatt. 

o Felsővárosi Általános Iskola 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.c osztályában 29 főre 2.b, 3.a 
osztályában 30 főre , 4.b osztályában 27 főre, 7.c osztályában 32 főre az SNI 
megállapítása, a német nemzetiségi oktatás, továbbá az emelt szintű nyelvi oktatás 
miatt. 

o Bibó István Gimnázium 11.b osztályában 36 főre az előző tanévekben év közben érkező 
tanulók következtében. 

o II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 
Kollégium 10.a, 11.b, 11.c és 12.c osztályában 36 főre az előző tanévekben év közben 
érkező tanulók következtében. 



 
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 

törvény 3. számú melléklet II. rész 7. pontja értelmében maximális gyermek illetve 
tanulói létszám következő mértékű átlépését nevelési év, tanítási év során abban az 
esetben, ha új gyermek, tanuló átvétele miatt indokolt: 

 
Intézménytípus, évfolyamok Maximális létszám Tanév során 

engedélyezett 
maximális létszám 

Óvoda 25 30 
Általános iskola 1-4. évfolyamon 26 30 
Általános iskola 5-8. évfolyamán 30 33 
Gimnázium 7-8. évfolyam 30 35 
9-13. évfolyamon és szakközépiskolai 
szakképző évfolyamon 

35 36 

Kollégiumi foglalkozásoknál 27 30 
 
 
168/2008. Kth 
 

1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
„Kiskunhalasi kistérség szociális alapszolgáltatásai és gyermekjóléti alapellátásai 
komplex fejlesztése” című pályázatának benyújtásával a „Szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztése” című (DAOP-2008-4.1.3.D) 
pályázati kiírásra, a mellékletben szereplő tartalommal.  
 

2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 111.000 eFt költségű projekt 90%-os 
mértékű támogatása esetén a szükséges 10 % mértékű önrészt az érintett 
önkormányzatok a saját tulajdonukban lévő ingatlanokon történő fejlesztésekhez, a 
társulás pedig a beszerzésekhez biztosítja.  
 
A projekt megvalósítása 2009. évben történik, melyhez az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésében biztosítja a 3.) pontban felsorolt ingatlanok fejlesztéséhez szükséges 
5.612 eFt önerőt. 
 
Nyertes pályázat esetén az önkormányzat és a társulás külön megállapodásban rögzíti 
a projekt megvalósításával kapcsolatos egyéb feltételeket.  
 

3.) A Képviselő-testület hozzájárul az építési fejlesztések engedélyezéséhez és az építtető 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által történő megvalósításhoz az alábbi, 
tulajdonát képező ingatlanokon: 
- Kiskunhalas, Idősek Klubja, Szilády Á. u. 10., hrsz.: 2235, 
- Kiskunhalas, Házi gondozás, Nyúl u. 5-7., hrsz.: 3569, 
- Kiskunhalas, Családsegítő, Garbai u. 6., hrsz.: 171/B/1. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges 

adatok pontosítására, illetve a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
 
 



169/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
170/2008. Kth 
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdésében adott felhatalmazás alapján 
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Társulási Tanácsot 
értesítse. 
171/2008. Kth 
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2.)  figyelemmel az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 87-88.§-ában 

foglaltakra a Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát módosítja és a melléklet 
szerint  egységes szerkezetben elfogadja. 
Felhatalmazza  a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására. 
 

3.) Kiskunhalas, Város Képviselő-testülete a 178/2003.Kth.sz. határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

( Alapító Okiratot terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatalban) 
 
172/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri  Hivatal  
Szervezeti és Működési Szabályzatát   az alábbiak szerint  módosítja: 
( Terj4edelme miatt nem közöljük, megtekinthető  a Polgármesteri Hivatalban) 
 
173/2008. Kth 
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Csipke Közalapítvány  Alapító Okirata  
8.) pontja első  bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
„A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést az elnök hívja 
össze, az ülést megelőző 15 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével. A 
Kuratórium határozatképes, ha azon a tagok többsége  jelen van. Határozatképtelenség 
esetén a Kuratórium ülését el kell halasztani.  A megismételt ülés határozatképességére az 
eredeti ülés szabályait kell alkalmazni…” 
 
2.)   A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalapítvány Alapító 
Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással egységes szerkezetben nyújtsa be a Bács-Kiskun 
Megyei Bírósághoz. 
 
 
174/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Önkormányzata ellenérték fejében megváltja a saját tulajdonában álló 
alábbi ingatlanokon fennálló bérlőkijelölési jogot a Honvédelmi Minisztériumtól: 
Lakások: 



- Kiskunhalas, Széchenyi u. 18. fszt.4. 
- Kiskunhalas, Széchenyi u. 18. II/12. 
- Kiskunhalas, Kuruc v. tere 23. II/9. 
- Kiskunhalas, Kuruc v. tere 40. II/9. 
- Kiskunhalas, Kuruc v. tere 40. IV/15. 

Garázs: 
      -     Kiskunhalas, Kuruc v. tere 40. 
A fizetendő ellenérték lakásonként 2 millió forint, míg a garázsért 250.000.-Ft, azaz összesen 
10.250.000.-Ft, melynek megfizetése két részletben esedékes: 
Az első részlet – 5.250.000.-Ft – a megállapodás aláírását követő 30 naptári napon belül, míg 
a fennmaradó 5.000.000.Ft a 2009.évi önkormányzati költségvetés elfogadását követő 30 
napon belül fizetendő meg. 
Az ingatlanok értékbecslését az Önkormányzat készítteti el saját költségén, amit a HM. 
elfogad. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben az érintett ingatlanok bármelyikét értékesíti a 
megállapodás aláírásától számított 5 éven belül, úgy az érintett ingatlanra eső megváltási 
díjat kiegészíti a tényleges eladási ár 50%-ra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú megállapodás aláírására. 
 
 
 
 
 
175/2008. Kth 
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítvány megszűntetését kezdeményezi. Kéri a Bács-
Kiskun Megyei Bíróságot, hogy a Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítványt az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.§ (3) bekezdésére tekintettel szüntesse meg 
hivatkozva arra, hogy a közalapítványban megjelölt közfeladatot az önkormányzat, mint 
alapító a Német Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve közművelődési megállapodás 
megkötésével hatékonyabban tudja megvalósítani. 
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Diákkapcsolatok a 
Nyelvtanulásért Közalapítvány vagyonát a Felsővárosi Általános Iskola által alapított 
„Alapítvány a Nyelvoktatás Fejlesztésére” nevű alapítvány támogatására kívánja fordítani. 
Felhatalmazza a polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
3./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
Kiskunhalas Történeti Kutatása Közalapítvány megszűntetését kezdeményezi. Kéri a Bács-
Kiskun Megyei Bíróságot, hogy a Kiskunhalas Történeti Kutatása Közalapítványt az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.§ (3) tekintettel szüntesse meg hivatkozva arra, 
hogy a közalapítványban megjelölt közfeladatot az önkormányzat, mint alapító a Martonosi 
Pál Városi Könyvtárral együttműködve az alapfeladatán túl közművelődési megállapodás 
keretén belül hatékonyabban tudja megvalósítani. 
4./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Történeti 
Kutatása Közalapítvánnyal szemben fennálló érvényes követeléseket teljesíti, a leltár szerinti 
vagyonát pedig a Martonosi Pál Városi Könyvtárnak adja át. Felhatalmazza a polgármester 
az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. 



5./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
a két alapítvánnyal kapcsolatos alapítói nyilatkozatok megtételére és a Bács-Kiskun megyei 
Bíróságnál a végzésben meghatározott hiányok pótlására. 
176/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a HALAS-T Kft. működése teljes körű vizsgálatáról 
készített beszámolót tudomásul veszi és felkéri a Polgármestert, hogy a beruházási program 
elkészítése és az Önkormányzat által meghozandó döntések előkészítésére intézkedjék.  
 
A beruházási programot és a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról 
és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet módosítását a 2008. június 30-i testületi ülésen 
tárgyalja a Képviselő-testület. 
177/2008. Kth 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2007. évi intézményi felújítási keret felosztását az 
alábbiak szerint jóváhagyja. 
 

  Intézmény Felújítási munka                     (eFt) 
1. Polgármesteri Hivatal Tető javítás, ereszcsatorna javítás                    1.500     
2. Öreg Városháza Kémény felújítás                       200     
3. Átlós utcai óvoda Ablakcsere, betonjárda javítása                       700     

 4 . Magyar u-i óvoda Járda javítás, ablak javítás                       350    
5. Szilády Á. U-i óvoda  Állag megóvó munkálatok                       400 
6. Ady E. u-i óvoda Homlokzat, ereszcsatorna javítás                     1.200 
7. 
 

Lomb u-i óvoda 
 

Vizesblokk felújítás, óvodai 
csoportszobák mennyezet felújítás                     1.500 

8. 
 

Vasút utcai óvoda 
 

Terasz ajtó javítás, konyhai bejárat 
lépcső javítása                        300     

9. 
 

Felsővárosi óvoda 
 

Belső áthidaló alátámasztása, 
Nyílászáró javítás                        500     

10. 
 

II. Rákóczi F.Szakközépiskola 
 

Tornaterem padló felújítás 
támogatása                     2.000     

11 . Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Családsegítő 
Gyermekjóléti Szolgálata és Krízis 
ellátó Intézményei. 

                             

 Garbai Sándor u.6 Tetőjavítás, nyílászáró felújítás                        250     
  Átmeneti Szálló Vizesblokk felújítás                        250     
12. Nefelejcs Szakosított Otthon Vizesblokk felújítás                        250     
13. Egyesített Szociális Int. Kazáncsere, fűtéskorszerűsítés                        800     
14. Szűts J. Általános Iskola Konyha lapostető javítás                        120 
15. 

 
 
 
 

Fazekas G.utcai Ált. Iskola 
 
 
 
 

Alumínium végfal cseréje, számítás-
technikai tanterem ablakcseréje, 
összesen 1.100,- Ft iskola 500 eFt-tal 
támogatja a kiviteletést,       
sportpálya védőháló javítása                        650 

16. 
 

Felsővárosi Ált. Isk. 
 

Fűtéskorszerűsítés II. ütem,  
„B” épület homlokzat javítás                      1.380 

 
  Intézmény Felújítási munka                     (eFt) 



17. 
 

Kertvárosi Ált. Isk. 
 

Tetőfelújítás, tetőablakok megszün-
tetése, főbejárati lépcső javítás 600 

18. Bernáth L. Kollégium Veszélyes kémény javítása 300 
19. 

 
Városi Könyvtár 
 

Személyzeti vizesblokknál falfelázás 
javítása, napfényvédőüvegek cseréje 400 

20. Tűzoltóság Ereszcsatorna javítás 300 
21. 

 
Közösségek Háza 
 

Ereszcsatorna javítás, kupola rész 
javítása 200 

22 
 

. 
 

Filmszínház 
 

Öltöző parketta javítás, mosdó csere, 
festés mázolás,  300 

  Eseti Bizottság által felosztott                  14 450 
     
  Tartalék  550 
  Mindösszesen                  15 000 

 
178/2008. Kth 
 
Kiskunhalas város Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a „Kun 
Összefogás” Konzorciumhoz. Felhatalmazza a Polgármestert a szándéknyilatkozat, illetve a 
„Kun Összefogás” Konzorciumi szerződés aláírására. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Konzorciumi Bizottságban tagsági viszony 
biztosítását kéri. 
 
 
179/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja  a  kun szobor felállításához. 
A szobor helyszínének  végleges kiválasztását- és a szobor megjelenési formájáról készült 
lektorátusi vélemény megszerzését követően  az előterjesztést ismét megtárgyalja a képviselő-
testület. 
 
180/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  a 84/2008. Kth. határozatát az alábbiak szerint 
egészíti ki: 
 
„Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Településfejlesztési, Idegenforgalmi 
és Városüzemeltetési Bizottságot az összefüggő járdaépítési támogatási igények 
elbírálására.” 
 
181/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas belterület 222/2 hrsz alatti 
épületben lévő közcélú villamos energia szolgáltatás biztosítását szolgáló, villamos energia 
átalakító és kapcsoló berendezések – mellékelt megállapodás és vázrajz szerinti – használati 
jogának ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 5000 ft/m2 díj ellenében. 
 
 
182/2008. Kth 
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 8155 hrsz alatti ingatlanból a 
rendezési terv szerint kialakítandó mintegy 64 m2 területű ingatlanrészt. 



A telekmegosztással, a tulajdonba vétellel és az esetleg szükséges közműkiváltással 
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A terület értékesítési ára az értékbecsült ár, melyet 
jóváhagyásra a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé kell terjeszteni. 
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
183/2008. Kth 
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 3889 hrsz. alatti 328 m2 területű, 
lakóház udvar művelési ág megjelölésű  ingatlanát a rajta álló 66,88 m2 hasznos alapterületű 
lakóházzal  4.900.000.- Ft vételárért. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt 
terhelik. 
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
184/2008. Kth 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/6 hrsz 
alatti ingatlanból 1.000 m2 nagyságú ingatlanrésznek az ÉB-R Kereskedelmi és Szolgáltató 
Bt. (6400 Kiskunhalas, Szabadkai u. 80.) részére történő kedvezményes tulajdonba adásához, 
a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójában foglaltak szerint. 
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a 
Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a kérelmező vállalkozás megfelel a 70/2001/EK 
rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt támogatási feltételeknek. 
A terület tulajdonba-, és birtokbaadásával kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik. 
A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben 
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
 
 
185/2008. Kth 
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 4729/4/A/91 hrsz. alatti 42 m2 
területű garázs ingatlanának ½ tulajdoni illetőségét. 
Az ingatlan értékesítési ára az értékbecsült ár, melyet jóváhagyásra a Pénzügyi, Költségvetési 
és Gazdasági Bizottság elé kell terjeszteni. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2008(VI.04)számú rendelete 

az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító  
6/2008./II.27/Ktr. számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.  

1§ 
A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul: 
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét      6 945 793 E Ft-ban, 

ezen belül: 
- működési célú kiadást     5 508 711 E Ft-ban, 

a kiadásokon belül: 
- a személyi kiadásokat     2 246 106 E Ft-ban,  
- a munkáltatót terhelő járulékokat                  709 190 E Ft-ban,  
- a dologi jellegű kiadásokat               1 242 697 E Ft-ban, 



-  céltartalékot                39 808  E Ft-ban, 
-  általános tartalékot          50 000  E Ft-ban, 

 -     államháztartási tartalékot       -  E Ft-ban, 
- az ellátottak pénzbeli juttatását              144  E Ft-ban, 
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást                1 183 266 E Ft-ban, 
- működési célú hitel visszafizetést                                         37 500  E Ft-ban, 

    
- a felhalmozási célú kiadást:     1 437 082 E Ft-ban, 

a kiadásokon belül: 
- az önkormányzat felújításai összegét   409 918 E Ft-ban, 
- az önkormányzat beruházásai összegét              568 894 E Ft-ban, 
- felhalmozási célú pénzeszközátadást      63 000 E Ft-ban,      
- fejlesztési célú hiteltörlesztését                 73 556 E Ft-ban, 
- céltartalékot      321 714 E Ft-ban 
állapítja meg” 
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 823,5 főben határozza meg.  

2 § 
 
A R. 1/a., 1/b., 2., 3., 4/a., 5., és 5/12.   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 VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

15/2008.(VI.04.)  
r e n d e l e t e 

 
a helyi művi értékvédelemmel  védett épületek és épített elemek jegyzékének módosításáról 

1. § 
 
(1) A 18/2003.(VII.31)Ktr. sz. rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 

melléklete lép. 
2. § 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
( Mellékletet terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban) 
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK  
16/2008.(VI.04.) r e n d e l e t ea közterület használat szabályozásáról szóló 

28/2004. (VI.02.) számú rendeletének 
módosításáról 

 
1. § 



 
A rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

2.§ 
 

A rendelet 4. § -a az alábbiak szerint módosul: 
 

A közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolnia kell a kérelemben megjelölt 
tevékenység ellátásához jogszabályban előírt hozzájárulásokat.  
 

3.§ 
A rendelet 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

(2) Kiskunhalas város polgármestere – kérelemre – (közcélú non-profit) karitatív, 
jótékonysági, környezetvédelmi, ismeretterjesztő, oktatási, művelődési, egészségvédelmi, 
kulturális és sport rendezvény, kiállítás, vásár, piac rendezése esetében a közterület-
használati díj megfizetését illetően mentességet adhat. 
 
 

4. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
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