A Képviselő-testület 2008. június 25-i ZÁRT ülésén hozott döntések:
187/2008.
1.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete Gregó Sándor igazgatónak, a Bernáth Lajos
Kollégium vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2008. július 1-től kezdődően, 2009.
február 28-áig tartó felmentési idővel megszünteti. A Képviselő-testület Gregó Sándort a
munkavégzés alól 2008. október 1. napjával mentesíti.
2. Gregó Sándor úrnak végleges nyugállományba vonulás alkalmából Kiskunhalas város
oktatásügyének több évtizedes szolgálatáért, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása,
tehetséggondozása érdekében végzett tevékenységéért, a Bernáth Lajos Kollégiumban végzett
magas színvonalú szakmai munkájáért a Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki.
188/2008.
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város
Önkormányzatának könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a Szalontai Könyvvizsgáló
Betéti Társaságot megbízza 2008. július 01-től, 2011. május 31-ig.
189/2008.
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. tv.
22.§ (1) bekezdése alapján Vizkeleti Szabolcs Zsolt képviselőt 2008. július 1. napjától a
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság tagjának megválasztja.
A Képviselő-testület 2008. június 25-i nyilvános ülésén hozott döntések:
191/2008.
1.

2.

3.

4.

5.

A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház működtetésére és
tőkebevonására vonatkozó 2004. július 01. napjával hatályos szerződések
felülvizsgálata során megállapítja, hogy a HospInvest Zrt. szerződésben vállalt
kötelezettségeit részben nem teljesítette. A HospInvest Zrt. szerződésszegő
magatartása a Képviselő-testület álláspontja szerint a beruházási és
vagyonhasználati szerződés V. 3.1. pontja alapján alkalmas lehet arra, hogy az
Önkormányzat a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szerződések átfogó módosításával és az
azokban rögzített feltételek szerint lehetőséget lát arra, hogy a HospInvest Zrt. a
szerződésekben vállalt kötelezettségeit 2010. december 31. napjáig teljesítse. Ennek
elősegítése érdekében a Képviselő-testület a melléklet szerint jóváhagyja a
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház működtetésével kapcsolatban 2004. július 01.
napján kötött szerződések átfogó módosítását és felhatalmazza a polgármestert a
módosított szerződések aláírására.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy 2009. március 31. napjáig a HospInvest Zrt.
készítsen Képviselő-testületi megvitatásra alkalmas írásos beszámolót a
szerződésekből eredő kötelezettségeinek 2004. július 01. – 2008. december 31.
napjáig terjedő időszakban történt teljesítéséről.
A Képviselő-testület a 229/2004 Kth. határozat 6. pontja szerint felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Kórház Kht. Felügyelő Bizottság Önkormányzat által delegált
tagjának delegálását vonja vissza és Dr. Szász Éva Önkormányzati képviselőt
delegálja a Felügyelő Bizottságba.
A Képviselő-testület a HospInvest Zrt.-vel kötött szerződések módosítását azzal a
feltétellel támogatja, hogy a HospInvest Zrt. az Önkormányzat Egészségügyi és
Szociális Bizottságával történő előzetes egyeztetés alapján, minden évben köteles a

Kiskunhalas Város közigazgatási területén élő lakosok (elsősorban a 14-18 év
közötti, illetve a nyugdíjas korúak) számára ingyenes szűrési programokat szervezni.
6. A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a HospInvest Zrt. a
mindenkori hatályos egészségügyi jogszabályokban meghatározott minimum
feltételek meglétét, valamint az egészségbiztosítási felügyelet által meghatározott
minőségbiztosítási feltételek meglétét folyamatosan ellenőrizni kívánja. A Képviselőtestület ennek érdekében felhatalmazza az Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnökét, hogy az ellenőrzést az Önkormányzat érdekeinek folyamatos biztosítása
érdekében bármikor kezdeményezze.
7. A Képviselő-testület utasítja az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy
2008. augusztus 31. napjáig a bizottsággal dolgozza ki az ellátási szerződés II./8.
pontjában a mai napon elfogadott szerződésmódosítás részeként a szerződésbe
bekerült fél éves beszámoló szempontrendszerét. A beszámoló célja a HospInvest Zrt.
által vállalt beruházások teljesülésének időszakos és folyamatos ellenőrzése.
192/2008.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a helyi buszközlekedésről szóló beszámolót.
A lakosság igényeinek kielégítése érdekében rugalmasabb menetidő biztosítását és a
megállókban a menetrendet tartó oszlopok kihelyezésével kéri biztosítani.
Felkéri az üzemeltetőt, hogy egy éves működtetést követően ismét számoljon be a képviselőtestület előtt.
193/2008.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Temető üzemeltetés 2007 évről szóló
beszámolóját.
194/2008.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a temetők üzemeltetését
végző Kegyelet Kft.-nek az üzemeltetés és a temetkezési szolgáltatás pénzügyi elkülönítésére
szolgáló módosított számviteli szabályzatát.
195/2008.
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.
196/2008.
1.)/ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kiskunhalas 126, 2571, 4689/6/A, 7660/4 és
7660/5 hrsz alatti ingatlanokra a Magyar Fejlesztési Bank keretbiztosítéki jelzálogjogot
jegyeztessen be a 2004. április 29-én kötött kölcsönszerződésben foglalt 188.888.000.- Ft
beruházási célú hitel tőke és járulékai erejéig.
2.) A Képviselő-testület kéri a Kiskunhalas 6046 hrsz alatti ingatlant terhelő, a Magyar
Fejlesztési Bankot illető, 2004. április 29-én kötött kölcsönszerződésben foglalt jelzálog jog
törlését, a 378/2007 Kth. számú határozat végrehajtása érdekében.
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a
polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és szerződések aláírására.
197/2008.
1.) A Képviselő-testület a felügyelő-bizottság kezdeményezése alapján jóváhagyja, hogy a
HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzési és Rendészeti Főosztálya és a Hivatal által felkért külső szakértő soron

kívül, de legkésőbb 2008. augusztus 15. napjáig végezze el. Az ellenőrzés terjedjen ki a
számviteli törvényben előírt szabályzatok meglétének; a pénzkezelési szabályzat
előírásai betartásának; a Zrt. dolgozóinak munkaköri leírásának; a pénzkezeléssel
megbízott személyek pénzkezelési gyakorlatának; az Önkormányzattól feladatellátásra
vagy egyéb címen kapott pénzeszközök felhasználásának és a Zrt.üzleti terv szerinti
gazdálkodásának vizsgálatára, valamint a telephely ingatlan vásárlással összefüggő
ellenőrzés lefolytatására. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vizsgálat eredményeinek összegzését jelentés formájában terjessze a képviselő-testület
elé.
2.) A Képviselő-testület a felügyelő-bizottság indítványára jóváhagyja, hogy a Zrt.
vezérigazgatója az elrendelt vizsgálat ideje alatt, illetve annak értékeléséig minden,
1.000.000 Ft ( egymillió forint ) összeghatár feletti új kötelezettségvállalás előtt 8.
nappal köteles a felügyelő-bizottság írásos véleményének beszerzésére.
198/2008.
1.)
A Képviselő-testület a melléklet szervezeti ábra szerint elfogadja a HALASI
VÁROSGAZDA Zrt. munkaszervezetének átalakítására vonatkozó koncepciót, 2008.
szeptember 01. napi hatálybalépéssel.
2.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy 2008.
augusztus 20. napjáig tegyenek személyi javaslatot a Zrt. igazgatóságának tagjaira, valamint
a Zrt. alapító okiratának, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
ugyanezen határidőig a Képviselő-testület felé terjesszék elő.
199/2008.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 215/2007. Kth. számú határozatával elfogadott sajátos
nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása tárgyában a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal
kötött megállapodás módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
( A megállapodást terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban)
200/2008.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2008. augusztus 1-jétől a Bóbita Óvoda, Bölcsőde
és Logopédiai Szakszolgálat intézményében logopédiai szakszolgálat indítását rendeli el 2
főállású logopédus alkalmazásával.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai
Szakszolgálat alapító okiratát 2008. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
( Az alapító okiratot terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban)
201/2008.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a logopédiai feladatok ellátására a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulással kötött megállapodást az alábbiak szerint fogadja el:
( A megállapodást terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban)
202/2008.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Civil Alap Közalapítvánnyal közművelődési
megállapodást köt a mellékletben megfogalmazottak szerint. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.
2. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a 2008. március 10-én megkötött támogatási
szerződés módosításával. A Civil Alap Közalapítvány a Boróka Civil Ház működtetésével
kapcsolatban 2008. június 26. után új kötelezettséget nem vállalhat, intézkedjen a folyó
kötelezettségek elszámolásáról és az intézmény anyagi és eszköz állománya átadásának

előkészítéséről a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felé. Az eddig – időarányosan – felhasznált
összegről – a fennálló kötelezettségek kimutatásával együtt - július 15-ei fordulónappal
készüljön tételes elszámolás. A Civil Alap Közalapítvány számláján a 130/2008. Kth.sz.
határozat szellemében, az előzetesen betervezett pályázati alaprész 2,7 MFt.-tal
csökkentett összege 300 000, azaz háromszázezer forint pályázati alap kerüljön
elkülönítésre a 2008. évben megkötött támogatási szerződés terhére.
A Civil Alap
Közalapítvány elnöke és a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője kezdeményezzék a dolgozók felé a
fennálló munkaszerződések módosítását az új intézményi struktúrának megfelelően. A
munkajogi intézkedések határideje 2008. július 30. Az átadás-átvétel a Polgármesteri
Hivatal humánpolitikai és városfejlesztési főosztályának bevonásával szintén 2008. július
30-ig történjen meg. A Képviselő-testület a következő költségvetés módosításakor az
elszámolást és a Civil Alappal fennálló szerződés módosítását követően intézkedik a
szükséges költségvetési átcsoportosításokról
203/2008.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális
és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal közművelődési
megállapodást köt a mellékletben megfogalmazottak szerint. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.
2. A Civil Alap Közalapítvány intézkedjen a folyó kötelezettségek elszámolásáról és az
intézmény anyagi és eszköz állományának átadása előkészítéséről a Kiskunhalasi
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság felé.
Az eddig – időarányosan – felhasznált összegről – a fennálló
kötelezettségek kimutatásával együtt - július 15-ei fordulónappal készüljön tételes
elszámolás. A Civil Alap Közalapítvány elnöke és a Kiskunhalasi Művelődési Központ
Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
kezdeményezzék a dolgozók felé a fennálló munkaszerződések módosítását az új
intézményi struktúrának megfelelően. A munkajogi intézkedések határideje 2008.
július 30. Az átadás-átvétel a Polgármesteri Hivatal humánpolitikai és városfejlesztési
főosztályának bevonásával szintén 2008. július 30-ig történjen meg.
3. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy szólítsa fel a Kiskunhalasi Művelődési
Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetését, hogy az új feladatkörnek és az átvett pénzeszközöknek megfelelően
módosítsa üzleti tervét és azt nyújtsa be a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület a
soron következő költségvetés módosításakor az elszámolást és a Civil Alappal fennálló
szerződés módosítását követően, az üzleti terv elfogadása esetén intézkedik a
szükséges költségvetési átcsoportosításról.
204/2008.
A Képviselő-testület a II. RÁKÓCZI FERENC MEZŐGAZDASÁGI, KÖZGAZDASÁGI,
INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el( Az alapító okiratot terjedelmére tekintettel nem közöljük,
megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban)
205/2008.

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a fenti Családi Napközikkel 2007. áprilisában
kötött Feladat-ellátási Szerződéseket visszamenőleg 2008. május 31. napjával
felbontja.
2. A Képviselő-testület 2008. július 1. napjától jóváhagyja Kiskunhalas Város
Önkormányzata által a Családi Napközikkel a melléklet szerint megkötött, egységes
szerkezetbe foglalt Ellátási Szerződéseket.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Családi
Napközikkel újonnan megkötött Ellátási Szerződések aláírására.
206/2008.
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c.) pontja alapján állami tulajdonban lévő
megosztást követően Komló 011/2 helyrajzi számú 1 ha 5564 m2 ingatlanon található kivett
táborhely művelési ágú gyermek és ifjúsági tábor területének ingyenes önkormányzati
tulajdonba kerülését kezdeményezi.
2.) Az ingatlant az önkormányzat gyermekek táboroztatására céljából az Ötv. 8.§-ában
meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás érdekében kívánja
tulajdonba venni.
3.) Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatos
felmerülő valamennyi költséget, ideértve a művelési ág megváltoztatásának költségét is.
4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Várnai
László polgármestert, hogy az ingatlan megosztásával kapcsolatos eljáráshoz szükséges
nyilatkozatot megtegye, illetve ezzel kapcsolatosan az érintett szerveknél eljárjon, ezt
követően az átvezetésről az ingatlan-nyilvántartásban gondoskodjon.
5.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Várnai
László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházással Kiskunhalas Város
Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.
207/2008.
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületet a Halasi Városmenedzser Kft-t
Közhasznú Non-profit Kft-vé alakítja át, Alapító Okiratát a módosításokkal egységes
szerkezetben elfogadja.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
az Alapító Okirat Cégbírósághoz történő benyújtásához.
( Az alapító okiratot terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban)
208/2008.
A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Városmenedzser Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2008. évi
üzleti tervének módosítását a melléklet szerint elfogadja.( Az üzleti tervet terjedelmére
tekintettel nem közöljük ,megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban)
209/2008.
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Egészségtervét
koncepciónak tekinti .
2.) A Képviselő-testület megbízza az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot
a koncepció pontosításával és a koncepció alapján pontos feladatok és hozzárendelt
források megjelölésével Intézkedési Terv elkészítésével.

3.) A komplett Egészségtervet a Képviselő-testület a 2008 évi költségvetési rendelet
módosításával egy időben tárgyalja újra.
210/2008.
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi
Művelődési Központ Non-profit Kft. 100 %-os tulajdonosa Kiskunhalas Város Önkormányzat
és a HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság között létrejött üzletrész adásvételi szerződést és felhatalmazza a
Polgármestert, illetve a Zrt. vezérigazgatóját a szerződés aláírására.
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi
Művelődési Központ Non-profit Kft. Alapító Okiratának módosítását.
3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az 1. pontban jóváhagyott
üzletrész adásvételi szerződésben meghatározott 40.000,-forint vételár és a Kiskunhalasi
Művelődési Központ Non-profit Kft. 4.000.000,-forint jegyzett tőke közötti különbséget, amely
az önkormányzati szinten 3.960.000,-forint vagyonvesztést jelent- az üzletrész
továbbértékesítése esetén a Városgazda Zrt. megfizeti az Önkormányzat részére.
4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhívja a HALASI
VÁROSGAZDA Zrt. vezérigazgatóját, hogy jogszabály szerint az alapító okirat
módosításához szükséges cégeljárási intézkedések megtételében járjon el.
5.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület kezdeményezi a Civil Alap
Közalapítvány alapító okiratának módosítását, a feladatok egyidejű csökkentése mellet oly
módon, hogy tevékenységi körében csak a civil szervezetek tevékenységét támogató, pályázati
tevékenység marad.
6.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület A Boróka Civil Ház
fenntartásával kapcsolatos és az ott eddig megvalósuló
„Közművelődési tevékenység végzése, közösségi szolgáltatás;
Ifjúsági információs és tanácsadó tevékenység, valamint a
Kisebbségi civil szervezetek segítése” tevékenységet,
mint fontos és a város számára ellátandó közművelődési feladatokat a bejegyzés alatt álló
Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft. –hez teszi át azzal a kikötéssel, hogy a
Boróka Civil házban eddig megvalósuló, fentebb felsorolt tevékenységekre, az ott kialakítandó
üzletpolitikájára vonatkozó elvárások külön elemként szerepeljenek a non profit Kft. üzleti
tervében. Megbízza a jegyzőt, hogy ennek megfelelően kezdeményezze a Civil Alap
Közalapítvánnyal és a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft.-vel megkötött támogatási szerződések módosítását és az ehhez szükséges
költségvetési rendelet, üzleti terv módosítások átvezetését.
Telephelyként kerüljön feltüntetésre a Kiskunhalas Kossuth u. 21. szám is.
7.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Közművelődési megállapodás megkötését
kezdeményezi a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit
Korlátolt Felelősségű Társasággal.
8.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2008. június 01-től 2010. május 31. napjáig a
könyvvizsgálói feladatok ellátására a STS 96 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság Dr. Oláhné Dr. Szántó Mária könyvvizsgálót bízza meg.

9.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat Vagyonáról és
Vagyongazdálkodás Szabályairól szóló rendelet módosítását, az önkormányzati vagyon
ingyenes vagy kedvezményes átruházás lehetőségének bővítésével.
211/2008.
1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal való stratégiai együttműködési tervét (2008-2010),
amely melléklete a 41/2007. Kth. együttműködési megállapodásnak.
2) A stratégiai együttműködési terv végrehajtásának társadalmi felügyeletére felkéri
dr. Szász Éva képviselőt (Szociális, Foglalkoztatási, Egészségügyi bizottság
elnöke) Kolompár Lászlót (CKÖ), valamint Gyarmati Istvánt (Szociális,
Foglalkoztatási, Egészségügyi bizottság tagja).
3) A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által 2008 évre
meghatározott feladatok finanszírozásának megtárgyalását
a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság feladatkörébe utalja.
212/2008.
A Képviselő-testület egyetért a kiskunhalasi körforgalomban kezében víztartó edénnyel kun
harcos szobor felállításával, Győrfi Sándor szobrászművész megbízásával a szobor
elkészítésére valamint az alkotás elhelyezésének támogatására pályázat benyújtásával a
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus „Reneszánsz ÉV 2008” című
pályázati kiírására. A 900 eFt önrész a 2008. évi költségvetés „Redemptiós megemlékezés”
című keretéből biztosítható.
213/2008.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a DAOP2008-4.1.3.C.D fejlesztési célú támogatás elnyerésére Kiskunhalas városi bölcsőde felújítási
munkái elvégzéséhez DARFT-hoz pályázatot nyújtson be, és a szükséges nyilatkozatokat
megtegye.
A beruházás összköltsége hozzávetőlegesen 130.000.000,- Ft, elnyerhető támogatás max.90
%. Képviselő-testület kijelenti, hogy a szükséges önrész a rendelkezésére áll és azt szükség
szerint és folyamatosan biztosítja.
214/2008.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a „Az
Államreform operatív program keretében a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése”
kódszám: ÁROP-1.A.2 megnevezésű 2008. évi pályázati felhívására pályázatot nyújtson be.
A projekt elnyerni kívánt támogatásának összege 20.000.000,-Ft.A Képviselő-testület kijelenti, hogy a
szükséges önrész a rendelkezésére áll és azt szükség szerint és folyamatosan biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges
nyilatkozatok megtételére.
215/2008.
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a TIOP1.2.3. könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése c. pályázat elnyerése
érdekében vizsgálja meg a konzorcium kialakításának lehetőségét, amennyiben az kedvezőbb
pályázati feltételekhez járul hozzá, kösse meg a konzorciumi szerződést.
Továbbá Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a város Polgármesterét a
pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
A Képviselő- testület kijelenti, hogy a pályázat esetlegesen felmerülő előkészítési költségeit
szükség szerint és folyamatosan biztosítja.

216/2008.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a
Környezet és Energia Operatív Program „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő
térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” (KEOP-2.3.0) című pályázati felhívására
„Kiskunhalas Jókai utcai felhagyott hulladéklerakó rekultivációs munkálatainak előkészítése
és kivitelezése” tárgyában támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá a
beadásához szükséges nyilatkozatok megtételére.
217/2008.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a konzorcium pályázatot nyújtson
be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében a meglévő
Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány által vizsgált mechanikai, illetve mechanikaibiológiai előkezelés fejlesztési program Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya (RMT),
valamint részletes tervei elkészítésének támogatására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja, a 2001-ben (az eredeti konzorcionális
szerződés alapján) rögzített lakosságszám arányában a 15%-os önrész biztosítását.
218/2008.
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete vállalja, hogy amennyiben az EGT/ Norvég
Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapból a Remény Egészség- és Családvédő
Egyesület támogatásban részesül, a 2008. évi költségvetéséből a pályázathoz szükséges
pénzbeli hozzájárulást, azaz 497.952Ft-ot biztosít .
Továbbá, Kiskunhalas Város Képviselő- testülete vállalja, hogy a pályázat sikeressége esetén
az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. számára 1.095.543 Ft +Áfa tanácsadói díjat
biztosítja a 2008. évi költségvetésből.
219/2008.
A Képviselő-testület konferencia központ megvalósítás céljára meg kívánja vásárolni a
Kiskunhalas 4558, 4559 és 4560 hrsz alatti ingatlanokat valamint a 4563 hrsz alatti
ingatlanból mintegy 300 m2 területet. Az ingatlanok vételáráról folytatandó tárgyalás alapja
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 szerződések aláírására.
220/2008.
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 6057/2 hrsz. alatti 2120 m2 területű,
beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát. Az ingatlanszerzéssel 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.
221/2008.
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 2253/1 hrsz. alatti ingatlanból a
rendezési terv szerint kialakítandó mintegy 144 m2 területet. A vevők a megvásárolt
ingatlanrészből a saját telkükhöz csatlakozó résznek válnak kizárólagos tulajdonosává a
megosztási tervdokumentáció szerint. Az értékesítés feltétele, hogy mind a négy vevő a saját
telkéhez csatlakozó területrészre vonatkozóan az adásvételi szerződést megkösse.
A telekmegosztással kapcsolatos költségek a vevőket terhelik. A terület értékesítési ára az
értékbecsült ár, melyet jóváhagyásra a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé

kell terjeszteni.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
222/2008.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas, 3332/7 hrsz alatti ingatlant érétkesíti
Az eljárás lebonyolításával megbízza a Városgazda Zrt-t. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos
költségek az eladót terhelik.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.
223/2008.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi forgalmi rendet vezeti be:
1. A Vitéz utca a Bundzsák utca felől a Gimnázium utcáig egyirányú.
2. A Kovács Pál tér forgalmi iránya marad a Székely utca felől a Gimnázium utcáig
egyirányú.
3. A Gimnázium utca a Vitéz utca felől a Sárkány utcáig egyirányú.
4. A Sárkány utca a Gimnázium utca felől a Bundzsák utcáig egyirányú.
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2008. (VII.01.) számú rendelete
a temetőkről és temetkezésről szóló 17/2000.(IV.18.) Ktr. sz. rendelet módosításáról
1. §
A Ktr. 16. § az alábbi (17.)bekezdéssel egészül ki:
„17./ A temetőn belül az elhunyt hűtésével kapcsolatos feladatok ellátására az
üzemeltető berendezésének, valamint ravatalozó használat esetén a ravatalozó
üzemeltető által biztosított kellékeinek igénybevétele kötelező. Ez külön
megállapodás tárgya, melyet az üzemeltető és a külső temetkezési vállalkozó
köt.„
2. §
A Ktr. 19. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzemeltető az alábbi kategóriákban szedhet díjakat a 4. számú melléklet
részletezése szerint:
A/ Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulás díja.
B/ Sírásási díjak:
- egyes sírhely sírásási díja
- egyes mélyített sírhely sírásási díja
- kettős sírhely sírásási díja,
- téglázott (szélesített) egyes sírhely sírásási díja
- gyermek sírhely sírásási díja 6 éves korig
- urnasírhely sírásási díja
- szociális temetés sírásási díja
C/ Az elhunyt hűtésének díja naponta.
D/ Temetkezési vállalkozó temetőfenntartási hozzájárulása:

- egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési
vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó épület kellékek
nélküli egyszeri használatát és a sírásás díját
- a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja koporsós temetésnél a ravatalozó
használata nélkül, amely tartalmazza a sírásás díját,
- hamvasztásos temetés, urnás temetés teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési
vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó épület kellékek
nélküli egyszeri használatát és az urnasírásás díját (urnafalba, illetve kiépített
urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével csökkenteni kell),
- a belépési díj hamvasztásos temetés, ill. urnás temetés esetén, a ravatalozó használata
nélkül, amely tartalmazza a temetői belépés és az urnasírásás díját (urnafalba, illetve
kiépített urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével
csökkenteni kell).
E/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a temető
munkarendjén túl, hétfőtől szombatig terjedő napokon kérelmezett kapunyitásért napi
egyszeri kapunyitási díj számítható fel.
F/ A temető területén a sírkövesek által átmenetileg tárolt építési anyagokért és
kellékekért sírhelyenként és naponta számítható fel területfoglalási díj.
G/ Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja.
H/ A temettetőtől szedhető díj, ha a temetéstől számított 90 napon belül síremléket nem
állíttatja helyre.
I/ A temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj.”
3. §
A Ktr. 4. számú melléklete helyébe a következő 4. számú melléklet lép:
„4. számú melléklet
Az üzemeltető által szedhető díjakat (ÁFÁ-t nem tartalmazza) a következő táblázat
tartalmazza:
A/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulás díja, egyes sírhelyre számítva:
1.400,- Ft
B/ Sírásási díjak:
- egyes sírhely sírásási díja

18.000,- Ft

- egyes mélyített sírhely sírásási díja
23.000,- Ft
- kettes sírhely sírásási díja, ha mindkét sírhely kiásásra kerül
35.500,- Ft
- téglázott (szélesített) egyes sírhely sírásási díja

24.000,- Ft

- gyermek sírhely sírásási díja 6 éves korig
- urnasírhely sírásási díja
- szociális temetés sírásási díja
koporsós temetésnél
urnás temetésnél
C/ Hűtés díja naponta:

8.000,- Ft
6.500,- Ft
18.000,- Ft
6.500,- Ft
1.500,- Ft

D/ egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési
vállalkozó egyszeri belépési díja 42.800 Ft, amely tartalmazza a ravatalozó épület kellékek
nélküli egyszeri használatát és a sírásás díját
a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja koporsós temetésnél a ravatalozó használata
nélkül 23.000 Ft, amely tartalmazza a sírásás díját,
hamvasztásos temetés, urnás temetés teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési
vállalkozó egyszeri belépési díja 31.100 Ft, amely tartalmazza a ravatalozó épület kellékek
nélküli egyszeri használatát és az urnasírásás díját (urnafalba, illetve kiépített urnasírba
történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével csökkenteni kell).
a belépési díj hamvasztásos temetés, ill. urnás temetés esetén, a ravatalozó használata nélkül:
11.500 Ft, amely tartalmazza a temetői belépés és az urnasírásás díját, (urnafalba, illetve
kiépített urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével csökkenteni
kell).
E / A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a temető munkarendjén túl
-hétfőtől szombatig terjedő napokon- kérelmezett kapunyitásért, naponta egyszeri 2.261 Ft
belépési díj számítható fel.
F/ A temető területén a sírkövesek által átmenetileg tárolt építési anyagokért és kellékekért
sírhelyenként és naponta 200 Ft területfoglalási díj számítható fel.
G/ Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja 5.000 Ft.
H/ Temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj: 1.000 Ft,
szociális temetés estén 0 Ft.”
4. §
A rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kiskunhalas, 2008. június 25.

Távollévő Dr. Ferenczi Mária jegyző helyett:
Dr. Várnai László
polgármester

Kristóf Sándorné
aljegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2008. (VII.01)
rendelete

a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 14/2004(IV.29) rendelet módosításáról.
1.§
A rendelet 1.sz. mellékelte az alábbiak szerint módosul:

Melléklet a 14/2004./IV.29./ Ktr.sz. rendelethez

Fűtési alapdíj
Melegvíz alapdíja
Vízmelegítés díja
Mért hő díja

2008.július 1-től a díjak
18,56 Ft/hó/lm3
4.50 Ft/hó/lm3
725,33.- Ft/m3
3.712,61.- Ft/GJ

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. július 1-től kell
alkalmazni.
Kiskunhalas, 2008. június 25.

Távollévő Dr. Ferenczi Mária jegyző helyett:
Dr. Várnai László
polgármester

Kristóf Sándorné
aljegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2008.(VII.01.)sz.
rendelete
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.

Kiskunhalas, 2008. június 25.
Távollévő Dr. Ferenczi Mária jegyző helyett:
Dr. Várnai László
polgármester

Kristóf Sándorné
aljegyző

Kiskunhalas Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2008/.(VII.01.) sz. rendelete a helyi közművelődési feladatellátás megállapításáról szóló
12/1999.(04.27.)Ktr.sz rendelet módosításáról
1.§.
A rendelet 1.§.-a az alábbiakkal egészül ki:
- az önkormányzat által létrehozott Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és
Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságra,
3.§.
(1) A rendelet 3.§. (1) bekezdésének első francia bekezdése helyébe az alábbi kerül:
- Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötött közművelődési megállapodással,
(2) A rendelet (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
(2) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait elsősorban a Kiskunhalasi
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társasággal
(3) A rendelet 3.§.(3) b pontja törölve
6.§.
A rendelet 6.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátása
céljából fenntartott Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konkrét feladatait, azok minimális mértékét az
alábbiak szerint határozza meg.
7.§.
(1) A rendelet 7.§.(1) alábbiak szerint módosul:
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és
Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez szükséges, az
alapító okiratában megjelölt-önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat biztosítja.
8.§.
(2) A rendelet 8.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozását évente a költségvetési
rendeletében biztosítja.
(3) A KMK Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság által
elért egyéb bevétel elsődlegesen a szakmai munka színvonalának emelését, a kötelező
feladatok közé sorolt rendezvények számának növelését szolgálja.
(3) A rendelet 8.§.(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Városi Könyvtár igazgatója a rendezvény és programtervet a tárgyévet megelőző év
december 31-ig beterjeszti a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztályára. A tervet a
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság véleményezését követően a képviselő-testület a
városi költségvetéssel egyidejűleg hagyja jóvá.
(4) A 8.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) A kiskunhalasi Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzat a rendezvény és programtervét
a tárgyévet megelőző év december 31-ig terjesztheti be a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Főosztályára. A programterv támogatásáról a Művelődési, Oktatási és
Vallásügyi Bizottság véleményezését követően a képviselő-testület a városi költségvetéssel
egyidejűleg dönt.
A 8.§(6) pontja törölve
12.§.
E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző
gondoskodik.
Kiskunhalas, 2008. június 25.
Távollévő Dr. Ferenczi Mária jegyző helyett:

Dr. Várnai László
polgármester

Kristóf Sándorné
aljegyző

