
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2008. december 12-én megtartott ülésén hozott döntések: 

337/2008. Kth. 
Munkaterv módosítás. 
 
338/2008. Kth. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy  a Halasthermál Fürdő Kft 2008 évi  
működési támogatását  13 millió Ft-al megemeli és a jóváhagyott összeget a 2009 évi 
költségvetésében biztosítja. A pénzügyi teljesítést 2009. március 25-i határidővel végrehajtja. 

 
339/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, a háziorvosi szolgálat – telephelyet változtató – 
háziorvosai esetében felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét, a korábban kötött 
megbízási szerződések módosítására és azok aláírására. 
 
340/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a képviselői munkával kapcsolatos tiszteletdíjak 
összegének csökkentését tervezi a köztisztviselői és közalkalmazotti nominálbér 
csökkenésével azonos arányban. 
Készüljön előterjesztés Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről 
szóló rendeletének elkészítésével párhuzamosan a tiszteletdíjak csökkentése tárgyában a 
testület februári ülésére. 
 
341/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Programban korábban 
meghatározott célok végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
(A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.) 
 
342/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Családok Átmeneti Otthona 
Kiskunhalas, Ván Benjamin u. 40531/4/a hrsz-ú ingatlan 1. sz. melléklet szerinti használati 
megosztásához.  
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását és felhatalmazását adja, 
hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás – mint a Családok Átmeneti Otthon intézmény 
fenntartója – a szükséges engedélyezési eljárást lebonyolítsa és a továbbiakban, két 
telephelyen működtesse tovább a családok átmeneti gondozását. 
 
343/2008. Kth. 
A Képviselő-testület    a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. 
tv. 22.§ (1) bekezdése alapján   Jekő Attila  Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságban  
meglévő tagságát  2008.  november 30. napjával megszünteti és 2008.december 15. napjával  
Vizkeleti Szabolcs   képviselőt  megválasztja a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
tagjának.   

344/2008. Kth. 
Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az alábbiak szerint   elfogadja  
az egészségterv  végrehajtására   készült  cselekvési tervet, költségvetési kötelezettség nélkül. 
A 2009. évi költségvetés készítésekor a tevékenységek véghezviteléhez pályázati alapot képez. 

 
 



 
Előkészítő szakasz: 
 
1. Egészségfejlesztési koordinációs központ létrehozása – 2 fő (szociális/egészségügyi 
diplomás fő állású alkalmazott) alkalmazásával, akiknek a feladata az egészségtervvel, 
közösségfejlesztéssel, és a későbbiekben az egészségügyi-szociális integrált idősellátó 
rendszer elindításával kapcsolatos szervező-vezető funkciók ellátása. Beszámolási 
kötelezettség az önkormányzat, egészségügyi és szociális rendszer felé. Munkáltató az 
önkormányzat, a központ elhelyezését célszerű megoldani a már működő intézmény 
hálózathoz kapcsolódóan. 

Határidő: 2009. január 
Felelős: Önkormányzat 
 

2. Intézményi háttér bevonása a részletes egészségterv kidolgozásába ( Program Tanács 
megalakítása) – házi orvosok, házi gyermekorvosok, védőnők, szociális szakemberek, 
oktatási szakemberek, egészségügyi szakemberek, tiszti főorvos, egészségfejlesztő, (orvosok, 
ápolók, asszisztensek, diétetikusok, gyógytornászok, gyógyfoglalkoztatók, rehabilitációs, 
gerontológiai szakemberek) – felmérés alapján részletes, egészségi állapotot kedvezően 
befolyásoló cselekvési terv elkészítése, külső szakértők bevonásával 

Határidő: 2009. május 
Költség: pályázati források 
Felelős: önkormányzat, egészségterv koordinátor 
 

3. Helyi közösségfejlesztés – fórumok az egészségről, közösségről különböző korú 
célcsoportok számára, szintér programok szervezése, az előzetesen elfogadott egészségterv 
koncepció megvalósítása, lebontva egy éves időszakra, szakértők bevonásával (OÉTI, 
OEFI, ÁNTSZ) 

Felelős: egészségterv koordinátorok 
Költség: 14M Ft 
Határidő: 2009. januártól decemberig. 
 

4. Helyi partnerségi csoportok létrehozása, illetve a meglévők fejlesztése (romák, 
nyugdíjasok, diák klub, szenvedélybetegek, civil szervezetek, egyház, betegsegítő 
alapítványok bevonása) 

Határidő: 2009-2012-ig folyamatos 
Költség: Pályázati források 
Felelős: egészségterv koordinátorok 
 

Egészségterv megvalósítása: 
 

 Képzések különböző színtereken az egészségmegőrzésről, az orvoshoz fordulás 
szükségességéről, a megelőzésekről: iskolák, helyi közösségek, roma lakosság, 
munkanélküliek, szenvedélybetegek, nők (anyák), idős emberek 

Felelős: egészség koordinátorok, önkormányzat oktatási, népjóléti kabinetje, és a 
kórházi szakemberek, házi orvosok 
Időpont: 2009 március – 2012 december 
Költség: 2M Ft/év 
 

 Nappali ellátási központ (nappali kórház) indítása a kórházban, amelynek célja 
elsősorban az idősek nappali, kúraszerű ellátása kórházi bennfekvés nélkül, az 



ISZER programhoz kapcsolódó felmérés (egészség-szociális-környezeti) elvégzése, 
finanszírozott ellátás keretében. 

Felelős: Kórház, koordinátorok 
Időpont: finanszírozási szerződéstől függ a bevezetése 
 

 Integrált szociális és egészségügyi ellátás  (ISZER) bevezetése a 65 éven felüli 
lakosság körében. A program célja az idősek ellátásának egyéni szükségleteket is 
figyelembevevő szervezése, az intézményi ellátások helyett az otthonközeli ellátási 
lehetőségek biztosítása. A szervezés feltétele az állapotfelmérés, szükségletek 
meghatározása, ellátások megszervezése. Költsége belül marad a jelenlegi 
finanszírozások keretein (egészségügyi-szociális, bővíteni lehet térítéses 
szolgáltatások igénybevételével is). 

Program felelős: Kórház, önkormányzat, koordinátorok, gerontológiai szakember 
bevonása, modell koordinátor 
Határidő: 2009 szeptembertől folyamatos 
Költség: Pályázati forrás 
 

 Lelki egészségvédelem programja: depresszió, szenvedélybetegségek felderítése, 
kezelése, rehabilitációs lehetőségek, drogprevenció 

Felelős: alap és szakellátás, kórház, szociális, rendvédelmi, oktatási szakemberek, 
védőnők munkacsoportja 
Időpont: 2009-től folyamatos 
Forrás: pályázat 
 

 Esélyegyenlőség a szolgáltatásokhoz, kultúrához, közlekedéshez, pihenéshez, 
kikapcsolódáshoz – civil program támogatása szakemberek és helyi érdekvédők 
bevonásával 

Költség: egyéb fejlesztési költségekkel együtt 
Felelős: önkormányzat 
 

 Kistérségi együttműködés tovább fejlesztése a szolgáltatás bővítéssel, térségi 
egészségtervek elkészítése, pályázatokon való közös indulás, szolgáltatások 
koordinálása, szükséglet felmérések térségenkénti elkészítése 

Költség: pályázati források 
Felelős: szociális – egészségügyi szakemberek, önkormányzatok 
 

            Időpont: 2009-től folyamatos 
 

2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a végrehajtásért felelős személyeket  az 
alpolgármesterrel   egyeztetve   jelölje ki. 
Határidő: 2009. január 31.  

 
345/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Kossuth u. 37.sz. 
alatti  Aranyoroszlán elnevezésű közforgalmú gyógyszertár tervezett nyitvatartási idejével  
egyetért az alábbiak szerint: 
Nyitva tartás: 
Hétfőtől- péntekig : 07.30 -  19.00 óráig 
Szombaton:              07.30 -  13.00 óráig 
Vasárnap és ünnepnap zárva: 



 
 
346/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja az Ifjúsági, Idegenforgalmi és 
Közművelődési koncepciók felülvizsgálata tárgyában készült beszámolót. A beszámoló 
mellékletét képező intézkedési terveket az ott feltüntetett módosító indítványokkal elfogadja. 
 
 

"Kiskunhalas város Közművelődési Koncepciója a 2007-13 közötti időszakra."  
 
Sikerült megőriznünk azokat a kulturális értékeket, amelyek városunkat jellemezték az 
elmúlt években. 
Vezetőváltás zajlott le két meghatározó intézményünkben, a Kiskunhalasi Művelődési 
Központ Non-profit Kulturális és Közművelődési Kht. és a Martonosi Pál Városai 
Könyvtár élén egyaránt. 
Ugyancsak vezetőváltás történt a Halasmédia Kht. élén is. 
Átalakult az intézményhálózat, a Boróka Civil Ház fenntartói feladatait integráltuk a 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kulturális és Közművelődési Kht.-hoz. 
2007-ben és 2008-ban sem nyíltak meg jelentős pályázati források, melyek segítették 
volna a közművelődési feladataink megvalósulását, illetve most, 2008. végén, 2009. elején 
számíthatunk jelentős fejlesztésekre mind a könyvtár, mind a közművelődés terén. 
Továbbra sem alakult ki városunkban - de az ország más településein sem - az a fajta 
mecénási, kultúrapártoló tevékenység, amely segítséget, lendületet adhatott volna ezen a 
téren folytatott tevékenységünknek, vagy a civil szervezetek működési feltételeit 
jelentősen javíthatta volna. Talán a filmszínházban megvalósuló "mecénás szék" az 
egyetlen pozitív változás ezen a téren, melynek köszönhetően jelentős felújítás vált 
lehetővé a moziban. 
A civil szervezetek többségének továbbra is az önkormányzat a legfőbb támogatója. Ez 
részben kötelezettség is, ugyanakkor kiszolgáltatott, "politikafüggő" helyzetbe hozhatja 
a civileket. 
 

2.  
A 159/2007. Kth.sz. határozat a város "Idegenforgalmi koncepciója a 2007-13 közötti 

évekre": 
 

 Komoly változást eredményezett ezen a téren, hogy 2008. január 28-án a Testület 
megalapította a 19/20089. Kth.sz. határozatával a Kiskunhalasi Városmenedzser 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t, melynek jelentős idegenforgalmi, városmarketing 
szerepet is szántunk 

 Igényes idegenforgalmi szálláshelyeink nem bővültek jelentősen, a Thermál 
Panzió belépése  hozott némi változást, de minimális a férőhely növekedés. 
Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a szálláshely kínálat jelentősen csökkent a 
Hotel Halas kiesésével. Jelentős változásra a Csipke Hotel már elfogadott 
idegenforgalmi pályázati fejlesztésével és az előkészület alatt álló GEROHOSTEL 
projekt megvalósulása után számíthatunk. 

 Továbbra is korlátozottak azok az idegenforgalmi attrakciók melyek jelentős és 
folyamatos turisztikai vonzerővel bírnának. Megvalósult a strand fejlesztése, de 
még mindig alatta marad az igényeknek. A „halasi csipke” az egyetlen 
nemzetközileg is jelentős városimázs hordozó., mellette a nagyrendezvények: 
Város napja-Nemzetközi lovasverseny (melyet az elmúlt évben elnyert 



„Lovassportok települése” cím tovább erősít a szakmai közvélemény szemében) 
és a Halasi Szüret azok amelyek jelentős tömeget vonzanak Kiskunhalasra. 

 Sokat várunk a bormarketing élénkülésétől, ebből a szempontból jó 
kezdeményezésnek bizonyult a Halasi Borudvar, reméljük a környékbeli borok 
népszerűsítése is növelheti a helyi vonzerőt. 

 A városközpont rehabilitációja nem valósult meg, pedig a teret uraló szecessziós 
városháza, és a hozzá kapcsolódó mediterrán hangulatú belső udvar bővíthetné 
mozgásterünket. 

 Örvendetes viszont ezen a téren az az előrelépés, amely kistérségi szinten valósul 
meg, a környék természeti értékeinek bemutatása, a közös szolgáltatások - túra, 
kiránduló utak, lovas-turizmus, kerékpárutak, tanyai vendéglátás - fejlesztése 
komoly tartalékokat rejt magában. 
 

 
 
 
 

3 
. A 184/2007. Kth.sz. határozattal fogadta el Kiskunhalas város Gyermek és Ifjúsági 

koncepciója  2007-13 között címet viselő anyagot a Testület:  
 

 A jelentős változások történtek ezen a téren. Ifjúsági Információs- és Tanácsadó 
Iroda került kialakításra 2007. szeptemberétől. az iroda fenntartása Kiskunhalas 
Város Képviselő-testületének 210/2008. döntése alapján a Kiskunhalasi 
Művelődési Központ Non-profit Kulturális és Közművelődési Kht-hez került. Így 
a finanszírozási problémák megoldódtak. Az iroda új helyének kialakításakor 
lehetőség nyílott egy klubhelyiség megnyitására. 2008 októbere óta havi 
rendszeres programot biztosítunk a fiataloknak. A klub nyitott, rendszeresen 
nonformális csoportok használják. 

 Diákönkormányzat kapcsán elmondható, hogy az idei tanévben Kiskunhalas 
Város Képviselő-testületének támogatásával már informális napot tartottak, a 
fiatalok támogatják a Városi Diákönkormányzat megalakítását. Az iroda vezetői 
felvették a kapcsolatot az illetékes szakmai és szakigazgatási szervekkel a 
formális megalakulás érdekében. 

 Önálló "Városi egészségterv" készül. Ez két dolgot jelent: 
1. Az egészségterv és a gyermek és ifjúsági koncepció  közötti 

összhangot meg kell teremteni, hiszen szükségszerűen nagy az 
érintkezési felület; 

2. A koncepció - és érintőlegesen a többi koncepció is - sürget egy 
városi adatfelvételt. Erre két lehetőség van: vagy teljes egészében 
külső vállalkozóval elvégeztetni egy szociológiai vizsgálatot, annak 
a költségei igen magasak; vagy - mindenképpen külső szakmai 
konzulensre támaszkodva - helyi erők bevonásával kell kialakítani 
az empirikus adatbázist. Mind a két esetben azonban együtt kellene 
kezelni az ifjúsági-szabadidős-kulturális-drogprevenciós-
egészségügyi felvételt. 

 
A fentiek is bizonyítják, hogy jelentős változások - új szervezetek, új felelősi viszonyok 
megjelenése - történtek az elmúlt másfél évben, amelyek alapvetően módosították a 
koncepciók végrehajtásának körülményeit.  



Ezeknek megfelelően néztük át az intézkedési terveket, készítettük el a beszámolót, 
tettük meg a módosító, kiegészítő javaslatainkat (ez utóbbiak a szövegben dőlt/félkövér 
betűtípussal kerülnek megjelenítésre). 
 
 
347/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS 
LOGOPÉDIAI SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 ALAPÍTÓ OKIRAT  
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, 
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében 
foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1979-ben létesített Bóbita 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai 
 Szakszolgálat 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 
3. Rövid neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Logopédia 

4. Rövidített neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Logopédia 

5. Tagintézménye: Bajza Utcai Tagóvoda 
 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2. 
6. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
7. Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
8. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
9. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
10. Maximális gyermeklétszám: 343 óvodai férőhely 30 bölcsődei férőhely 
Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda 

256 óvodai férőhely (2 db 20, 3 db 22 és 6 db 25 
fős csoportszoba) és 20 bölcsődei férőhely 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
Bajza Utcai Tagóvoda 

87 óvodai férőhely és 10 bölcsődei férőhely 
(3 db 29 fős csoportszoba) 

11. Szakágazati számjel: 851020 
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80111-5). 
• Sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, továbbá 
a megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő) gyermekek integrált 
óvodai nevelése (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80112-6) 
• Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 
85.20, Szakfeladatszám: 80591-5) 
• Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 
85.20, Szakfeladatszám: 80591-5) 



• Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 
80111-5). 
• Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1) 
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80111-5) 
• Korai fejlesztés (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 75195-4) 
• Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 
55231-2) 
• Logopédiai szakszolgálat (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80521-2), 
Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0 ) 
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 75195-2) 
• Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő 

tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4) 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. 
A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

14. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el. 

15. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
16. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű. 
17. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4730/21 hrsz-ú 
7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint intézményegysége 
vonatkozásában a Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2. sz. alatti 630/1 hrsz-ú 1800 m2 ingatlan 
a rajta található 444 m2 épülettel. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
18. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha 
az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
19. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak 
alapján. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 

20. Az intézmény működési területe: Az intézmény az óvodai nevelés feladatának 
ellátásakor a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. 
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más 
településről is fogadhat gyermekeket. Bölcsődei ellátás tekintetében Kiskunhalas város 
illetékességi területe a felvételi körzet. Az intézmény logopédiai feladatok ellátását a 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi területén végzi. 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 200/2008. Kth. számú 
határozatát. 

 



348/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító 
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, 
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében 
foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1979-ben létesített Napsugár 
Óvodák és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Ady E. u. 4. 
3. Rövid neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde 

4. Rövidített neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde 

5. Tagintézményei: Magyar Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Magyar u. 16. 

 Átlós Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Átlós u. 21. 
 Szilády Áron Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Szilády Á. 
u. 
 12. 
6. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
7. Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
8. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
9. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
10. Maximális gyermeklétszám: 227 óvodai férőhely 10 fő bölcsődei férőhely 
Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Ady Endre Utcai Tagóvoda 

76 óvodai férőhely 
(24 és 2 db 26 fős csoportszoba) 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Magyar Utcai Tagóvoda 

48 óvodai férőhely 
(2 db 24 fős csoportszoba) 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Szilády Áron Utcai Tagóvoda 

52 óvodai férőhely (14, 17 és 21 fős 
csoportszoba) és 10 bölcsődei férőhely 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Átlós Utcai Tagóvoda 

51 óvodai férőhely 
(25 és 26 fős csoportszoba) 

11. Szakágazati számjel: 851020 
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80111-5) 
• Oktatási célok és egyéb feladatok: a cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, 
kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80591-
5) 
• Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, 



beszédfogyatékos, továbbá beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) 
gyermekek integrált óvodai nevelése (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80112-6) 
• Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 
80111-5). 
• Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1) 
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 80111-5) 
• Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 
55231-2) 
Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 75195-2), 
• Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő 

tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4) 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. 
A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

14. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el. 
15. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
16. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
17. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 3665 hrsz-ú 1969 
m2 ingatlan a rajta található 309 m2 épülettel, valamint intézményegysége 
vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar u. 16. sz. alatti 2264/1 hrsz-ú 407 m2 ingatlan a 
rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas Átlós u. 21. sz. alatti 078/59 hrsz-ú 1416 
m2 ingatlan a rajta található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á. u. 12. sz. alatti 
2234 hrsz-ú 2982 m2 ingatlan a rajta található 343 m2 nagyságú épülettel. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az 
óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
18. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha 
az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
19. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak 
alapján. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 

20. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1) 
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város 
közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat gyermekeket. 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 119/2008. Kth. számú határozatát. 
 
 
349/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának 



módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, 
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében 
foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1981-ben létesített 
Százszorszép Óvodák alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: Százszorszép Óvodák 
2. Székhelye:  Kiskunhalas, Vasút u. 2. 
3. Rövidített neve: Százszorszép Óvodák 

4. Tagintézményei: Lomb Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Lomb u. 5. 
 Felsővárosi Tagóvoda Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 
5. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
6. Típusa: Óvoda 
7. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
8. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
9. Maximális gyermeklétszám: 294 óvoda férőhely 
Százszorszép Óvodák 
Vasút Utcai Tagóvoda 

72 óvodai férőhely 
(17, 25 és 30 fős csoportszoba) 

Százszorszép Óvodák 
Lomb Utcai Tagóvoda 

87 óvodai férőhely 
(3 db 29 fős csoportszoba) 

Százszorszép Óvodák 
Felsővárosi Tagóvoda 

135 óvodai férőhely 
(24, 25, 25, 30 és 31 fős csoportszoba) 

10. Szakágazati számjel: 851020 
11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80111-5) 
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80111-5) 
• Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 
85.20, Szakfeladatszám: 80591-5) 
• Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 
80111-5). 
• Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 
55231-2) 
Kiegészítő tevékenysége: 
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 75195-2), 
12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. 
A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

13. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési 



Intézmények Gazdasági Szervezete látja el. 

14. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
16. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4758 hrsz-ú 1745 
m2 ingatlan a rajta található 270 m2 épülettel, valamint intézményegységei 
vonatkozásában a Kiskunhalas Lomb u. 5. sz. alatti 5193 hrsz-ú 5633 m2 ingatlan a rajta 
található 884 m2 épülettel, továbbá a Kiskunhalas, Szabadság tér 3. sz. alatti 2170 hrsz-ú 
2479 m2 ingatlan a rajta található 555 m2 épülettel. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az 
óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
17. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha 
az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 

18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak 
alapján.  A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és az erre vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az óvoda vezetője gyakorolja. 

19. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1) 
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város 
közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat gyermekeket. 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 120/2008. Kth. számú határozatát. 
 
350/2008. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai 
Szakszolgálat programja módosítását jóváhagyja. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Napsugár Óvodák és Bölcsőde nevelési 
programja módosítását jóváhagyja. 

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák nevelési programja 
módosítását jóváhagyja. 

4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 
pedagógiai programja módosítását jóváhagyja. 

5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Felsővárosi Általános Iskola pedagógiai 
programja módosítását jóváhagyja. 

6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kertvárosi Általános Iskola pedagógiai 
programja módosítását jóváhagyja. 

7. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szűts József Általános Iskola pedagógiai 
programja módosítását jóváhagyja. 

8. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bernáth Lajos Kollégium pedagógiai 
programja módosítását jóváhagyja. 

9. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bibó István Gimnázium pedagógiai 
programja módosítását jóváhagyja. 



10. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, 
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programja 
módosítását jóváhagyja. 

11. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Felsővárosi Általános Iskola 
HÁZIRENDJE módosítását jóváhagyja. 

12. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kertvárosi Általános Iskola HÁZIRENDJE 
módosítását jóváhagyja. 

13. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bernáth Lajos Kollégium HÁZIRENDJE 
módosítását jóváhagyja. 

 
351/2008. Kth. 
Kiskunhalas város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kiskunhalas Város 
Polgármestere a Vakáció Kht. pénzintézeti hitelfelvételéhez Kettő millió forint valamint 
járulékai mindösszesen maximum kettőmillió-kilencszázezer összeghatárig a kezességi 
szerződést aláírja. 
Ezzel egyidejűleg a lejárt határidejű 1/2008.Kth. sz. határozat hatályát veszti. 
 
352/2008. Kth. 
Kiskunhalas város Képviselő-testülete elfogadja a közoktatási esélyegyenlőségi program 
módosítását tartalmazó "Kiskunhalas település közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési 
terve - 2008." címet viselő dokumentumot.  
(A dokumentumot terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatalban.) 
 
353/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a volt Jókai utcai hulladéklerakó rekultivációjához 
szükséges 42073/13 és 42073/15 hrsz-ú ingatlanok magán tulajdonban lévő részeinek 
kisajátítását kezdeményezi a táblázatban szereplő tulajdonosoktól. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására, a 
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényben meghatározottak szerint. 
 
354/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, a DAOP-
2008-3.1.1/B kódszámú Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati 
külterületi közutak fejlesztése c. „ Tó és Átlós utca felújítása burkolat-megerősítéssel” 
címen pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére és szerződések 
megkötésére. 

 A projekt összköltsége 100 %: 86 073 960 Ft 
 Az igényelt támogatás 65 %:  55 948 074 Ft 

 Saját forrás 35 %:   30 125 886 Ft 
A támogatással megvalósítani tervezett fejlesztés összes költsége  86 073 960 Ft, az igényelt 
támogatás  55 948 074 Ft. 
Saját forrás szükséglet 30 125 886 Ft, melyet a Képviselő-testület a 2008-2009. évi 
költségvetési rendeletében biztosít. 
 
355/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi szándéknyilatkozatot 
fogadja el: 



A Képviselő-testülete a 2008. július 29-én kiadott előzetes nyilatkozatát megerősíti.  
Kiskunhalas Város Önkormányzatának  tulajdonában álló 2358/6 hrsz-ú, mintegy 6 ha 
területű, természetben a Csetényi Park területén lévő ingatlanon tervezett, gerontológiai 
ellátást és a hozzá tartozó szolgáltatásokat nyújtó GEROHOSTEL Projekt megvalósítását 
támogatja.  
A projekt megvalósításához a fenti, mintegy 6 ha ingatlan fejlesztésével megvalósuló, 
Európai Uniós pályázati forrásokat is magában foglaló tervezett beruházáshoz az ingatlant 
az Önkormányzat a beruházó részére ellenérték fejében biztosítja. A pontos ellenérték és az 
átruházás módjának meghatározása a későbbiek folyamán lefolytatandó tárgyalások 
eredményeként kerül eldöntésre.  
Az ellenérték meghatározásánál a kiindulási alap az Önkormányzat által kijelölendő 
ingatlan értékbecslő által, forgalmi alapon elkészített értékbecslés.  
Az ingatlan tulajdonjogának átszállására csak azt követően kerülhet sor, ha a beruházás 
megvalósítása során visszafordíthatatlan építési munkálatok kezdődnek el, nevezetesen az 
épület földszintje már elkészült. 
Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy az ingatlan tulajdonjogának végleges átszállásáig 
kiadja mindazon tulajdonosi nyilatkozatokat, melyek a beruházás megkezdéséhez 
szükségesek. 
Jelen szándéknyilatkozat az ingatlan tulajdonjogának átszállásáig, de legkésőbb 2010. 
június 30. napjáig hatályos. 
 
356/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 27.000.000,- Ft, azaz Huszonhét millió forint 
értékhatárig kezességet vállal a HALAS-T Kft. által, a Kft. működőképességében 
bekövetkezett átmeneti nehézségek áthidalására felvenni tervezett hitel visszafizetésére, 
egyben felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló nyilatkozat kiadására.  
Amennyiben a céget a számlavezető bank nem minősíti hitelképesnek, vagy részére egyéb 
okból nem nyújt hitelt, úgy:  
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetése terhére,  27.000.000,- Ft, 
azaz Huszonhét millió forint tagi kölcsönt nyújt a HALAS-T Kft-nek  a Kft. likviditásában 
bekövetkezett átmeneti nehézségek áthidalására, amely kiterjed a tényleges távfűtési 
szolgáltatást végző cég pénzügyi megsegítésére is. A kölcsönt a mindenkori jegybanki 
alapkamat, mint ügyleti kamat terheli. A Halas-T Kft-t megilleti az elő- és résztörlesztés 
joga.  
A Képviselő-testület a biztosított hitel visszafizetésének időpontjáig a szolgáltatási díjakat 
nem csökkenti. 
Felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására.  
 
357/2008. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az alábbi buszvárókat 

kívánja építménnyel ellátni: 
• Piac tér 1 db létesítése 
• Kiffer utca – Mártírok útja meglévő felújítása, új létesítése 1 db 
• Nagy-Szeder István utca Kertvárosi Általános Iskolai szakasza 2 db létesítése 
• Kórház előtti megálló 1 db létesítése az ellenkező oldali áthelyezése szükséges a 

szálló mögé közvetlenül és fedett hellyé tenni 1 db 
• Jókai utca – Kölcsey utca 2 db létesítése 
• Latabár utcai megállók 2 db létesítése 
• Sóstói csárda 2 db létesítése 
• Határ utca – 53. sz. főút 2 db melyből az egyik áthelyezése szükséges a 2. sz. 



vízműtelep elé 
• 53. sz. út Bernáth Lajos Kollégiumi szakasza bejövő oldal 1 db létesítése 
• Gerle utca – 53. sz. út 2 db létesítése 
• Bevásárló üzletek – körforgalom utáni szakasz 2 db létesítése 
• Szabadkai út sütőüzem előtti megállók 2 db létesítése 
• Tó utca – Bornemissza utca 2 db létesítése 
• Petőfi utca – Szép utca 1 db létesítése 
• Vári Szabó István Szakközépiskola 1 db létesítése 
• Vasútállomás 2 db létesítése 
• Eperd utca 

2. A megvalósítást az Önkormányzat több ütemben kívánja elvégezni, mely ütemtervet a 
Városfejlesztési Osztály készít el és a Szakbizottság hagy jóvá. 

3. A költségek tervezet alapján kerülnek megvizsgálásra és kedvező döntés esetén kerül 
beépítésre a következő évek költségvetéseibe. 

 
358/2008. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete forgalmi rend felülvizsgálat keretében a Szabadkai 
és Átlós utca kereszteződésében az áthaladási elsőbbséget az elsőbbségadási kötelezettség 
helyett, az ,,Állj, elsőbbségadás kötelező,, forgalmi rendre változtatja úgy, hogy mindkét 
irányból előjelző táblák kihelyezését is előírja. 
 
359/2008. Kth. 
A Képviselő-testület hozzájárul a 41720, 41721/2 és 41721/3 hrsz alatti ingatlanokból 
kialakított 41720/5 hrsz alatti, út művelési ágú, 578 m2 területű földrészlet térítésmentes 
tulajdonba vételéhez, egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. A 
tulajdonba vétellel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat magára vállalja. 
 
360/2008. Kth. 
A Képviselő-testület a kiskunhalasi 7659 hrsz. alatti ingatlanból értékesítésre kijelölt 265 
m2 területű ingatlanrészt a rendezési tervnek megfelelően beépítetlen területté változtatja. 
 
361/2008. Kth. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a 
Semmelweis Kórház üzemeltetőjével a Magyar utcai belső parkoló egy részének 
közforgalom számára való megnyitása érdekében a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság 2008. december 2-án tartott helyszíni ülésén kialakított 
műszaki megoldás alapján. 
 
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

38/2008. (XII.17.) sz. rendelete 
az Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. 
törvény 76.§/1. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat átmeneti 
gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 



 
 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
2009.  évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit 
folyamatosan  szedje be és az előző évi kiadási előirányzatokon belül az indokolt 
kiadásokat  arányosan teljesítse  kiskunhalas Város Önkormányzatának 2008. évi 
 költségvetéséről szóló 6/2008.(II.27.) Ktr.  számú rendelete alapján. 
 

2.§ 
 

Az önkormányzat által finanszírozott költségvetési szervek – ideértve az 
önkormányzat hivatalát is – a folyamatos működésükhöz szükséges kiadásaik 
fedezetére az önkormányzat 2008. évi költségvetésében megállapított módosított 
intézményfinanszírozási előirányzatuk – szerkezeti változásokkal korrigált, 
szintre hozott – időarányos részét jogosultak felhasználni. 
 

A polgármester a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság  előzetes 
jóváhagyásával – a testület utólagos tájékoztatása mellett – az (1.) bekezdésben 
rögzített finanszírozás havi összegénél magasabb finanszírozás igénybevételét is 
engedélyezheti a működési feladatokat érintő, rendkívüli, – az önkormányzat 
működőképességét, kötelező feladatellátását veszélyeztető helyzetekben. 
 

Az önkormányzat számára a nem intézményi körben ellátott kötelező feladatok 
esetében a 2008. évi előirányzat-maradvány terhére kizárólag a 2008. évi írásos 
kötelezettségvállalások finanszírozhatóak, ha jogszabályi rendelkezések ettől 
eltérő finanszírozást nem indokolnak. Előző évi, kötelezettségvállalással nem 
rendelkező intézménytípusú kötelező feladatok a 2009. évi előirányzatok terhére, 
a 2008. évi előirányzat időarányos mértékéig finanszírozhatóak, ha jogszabályi 
rendelkezések ettől eltérő finanszírozást nem indokolnak. 
 

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2008. évi előirányzat-
maradványaik terhére kifizetést kizárólag 2008. évi, írásos kötelezettségvállalás 
alapján teljesíthetnek. A 2008. évi kötelezettségvállalással le nem kötött működési 
jellegű előirányzat-maradványok az átmeneti gazdálkodás során nem 
használhatók fel, azokra új kötelezettség nem vállalható. 
 

A 2008. évi költségvetési előirányzattal és kötelezettségvállalással rendelkező 
beruházási, felújítási feladatok a 2009. évben a 2008. évi költségvetési rendeletben 
jóváhagyott előirányzatok maradványa erejéig finanszírozhatók. Korábbi 
testületi döntések alapján, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya alatt 
esedékes felhalmozási kiadások teljesíthetők. 

 
 

4.§ 
 

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2008. évi költségvetésről szóló, többször 
módosított 6/2008.(II.27.) Ktr. Számú rendelet végrehajtási szabályai az irányadók. 
 

5.§ 
 

E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 



A rendelet a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet hatálybalépésével hatályát veszti. 
 
 
 
Kiskunhalas, 2008. december 12. 
 
 
 
 Dr. Várnai László     dr. Ferenczi Mária 
    polgármester              Jegyző 
 
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

39/2008.(XII.17.) sz.. 
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 fogyasztók és a rendelet mellékletében feltüntetett 
önkormányzati-, továbbá a  Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak  átadott  
intézmények és a Halasthermál Kft.: 
 
Ivóvíz díja:                                                                    235,- Ft/m3 

Szennyvízcsatorna díja                                                 217,- Ft/ m3 

 
2.) Nem lakossági körbe tartozó további fogyasztók: 
 
Ivóvíz díja:                                                                   290,- Ft/ m3 

Szennyvízcsatorna díja                                                315,- Ft/ m3 

 
A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 

2.§ 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1.-től kell 
alkalmazni. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az ivóvíz és szennyvízcsatorna 
szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 37/2007. (XII. 05.) számú, valamint az azt 
módosító 8/2008. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet. 
 
Kiskunhalas, 2008. december 3. 

 
 
 



               Dr. Várnai László                                                  Dr. Ferenczi Mária 
                    polgármester                                                                jegyző 
 
 
 
       ..…../2008.(…….) sz. rendelet melléklete 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott intézmények: 
 
1. Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala   6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
3. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  6400 Kiskunhalas, Kuruc v. t. 17. 
 
4. Városi Bölcsőde                6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 3/a 
 
5. Százszorszép Óvodák      6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2. 
 
6. Napsugár Óvodák és Bölcsőde    6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4. 
 
7. Bóbita Óvoda és Bölcsőde      6400 Kiskunhalas, Kuruc v. t. 17. 
 
9. Martonosi Pál Városi Könyvtár    6400 Kiskunhalas, Szövetség t. 11. 
 
11. Fazekas Gábor u-i Általános Iskola     6400 Kiskunhalas, Fazekas 
G. u. 1. 
 
12. Felsővárosi Általános Iskola     6400 Kiskunhalas, Szabadság t. 6. 
 
13. Kertvárosi Általános Iskola      6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 
6. 
 
14. Szűts József  Általános Iskola    6400 Kkhalas, Köztársaság u. 9. 
 
15. Bernáth Lajos Kollégium               6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1. 
 
16. Bibó István Gimnázium               6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 21. 
 
17. II. Rákóczi F. Mezőgazdasági, Közgazdasági  6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 39. 
     és informatikai Szakközépiskola 
 
20. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                         6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21. 
 
       
Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak 2008. január 1. napjától  átadott intézmények: 
 
2. Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálata és    6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 6. 
    Krízisellátó Intézményei 
 
18. Nefelejcs Szakosított Otthon     6400 Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. 
 
19. Egyesített Szociális Intézmény    6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
 
Gazdasági társaság: 
 
Halasthermál Kft. Kiskunhalas 



 
 
 
 
 
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

40/2008.(XII.17.) sz. 
 

rendelete  
 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló 

30/2003.(XI.12.) sz. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

Az a közszolgáltatást igénybe vevő, akinek 2009. január l-ét  megelőzően  a  használatában  
1 db szabvány hulladékgyűjtő edényzet van,  annak  természetes elhasználódásáig   
térítésmentesen   veheti igénybe. A  természetes elhasználódást követően, annak pótlásáról, 
a közszolgáltatást igénybe vevőnek  kell gondoskodnia, választása szerint a rendszerben 
elfogadott, szabványos (70, 80, 110, 120 literes) gyűjtőedényzet beszerzéséről, vagy a 
szolgáltatótó által  felajánlott  bérlet útján.     

 
 

2.§ 
 
A rendelet 1. számú melléklet 1., 2., 3., 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
1. A lakossági és önkormányzati intézményi hulladékgyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás 
egységnyi díjtételei:  
 

  2009. évi díj 
Edényzet mérete Ft/ürítés/hét* 
Zsák - 
70 liter 168,2 
80 liter 192,2 
110 liter 264,3 
120 liter 288,3 
660 liter 1585 
770 liter 1848 
1100 liter 2643 
5000 liter 12014 

 
 *: 2009. január 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan  
 
       2. A tulajdonos, használó által hulladéklerakóra 1 m3  települési szilárd hulladék 



 térítésmentesen kiszállítható, azon felül a kiszállított hulladék elhelyezésének díja: 
  2,48-Ft/kg 

 
 3. A települési folyékony hulladék beszállítás díja Kiskunhalas 
     város területén: 
 

2009 évi díj  
975.-Ft/m3   

 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 
 

4. A települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díja Kiskunhalas 
 

 

Bebocsátó típus m.e. bruttó díj 

ahol nincs lehetőség szennyvíz 
közcsatornára való rákötésre 

m3 542 Lakossági 
bebocsátó 

ahol van lehetőség szennyvíz 
közcsatornára való rákötésre 

m3 542 

ahol nincs lehetőség szennyvíz 
közcsatornára való rákötésre 

m3 677 Intézményi 
bebocsátó 

ahol van lehetőség szennyvíz 
közcsatornára való rákötésre 

m3 677 

Gazdálkodó 
szervezet 
bebocsátó 

ahol nincs lehetőség szennyvíz 
közcsatornára való rákötésre 

m3 1175 

Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása nehezen kezelhető anaerob 
állapot esetén a mindenkori alapdíj 3x szorzója 

 
 
A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba 
 
Kiskunhalas, 2008. december 12. 
 
 
               Dr. Várnai László                                                                 Dr. Ferenczi Mária  
                  polgármester                                                                                 jegyző 
 
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

41/2008.(XII.17.) sz. 
rendelete 

 
  

a temetőkrõl és temetkezésről szóló 17/2000.(IV.18.)Ktr. sz. rendelet módosításáról  
 
 



1. § 
 
A rendelet 4. számú mellékletének H/ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

   H/ Temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj. 

     Temetésenként 2.000 Ft, szociális temetés estén 0 Ft. 

 
2. § 

 
A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Kiskunhalas, 2008. december 12. 
 
 
               Dr. Várnai László                                                                 Dr. Ferenczi Mária  
                  polgármester                                                                                 jegyző 

 
 
 

 
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

42/2008.(XII.17.) sz. rendelete 
 

A gyermekek védelméről szóló 
4/2005. (II.2.)  számú rendelet módosításáról 

 
1.§  

 
A rendelet térítési díjakról rendelkező 1. sz. melléklet 1) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
 
1)  A bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díj mindenkori ÁFÁ-val növelt étkezési 

nyersanyagköltsége. 
 

Ellátási formák: Intézményi térítési díj  
Ft/fő/nap (ÁFÁ-val) 

Bölcsőde 394 Ft 
Óvoda 357 Ft 
Általános iskolai menza 273 Ft 
Általános iskolai napközi 420 Ft 
Középiskolai menza 313 Ft 
Általános iskolai kollégium 596 Ft 
Középiskolai kollégium 695  Ft  

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



 
2.§ 

 
 A rendelet 1.§-a 2009. január 1. napjától lép hatályba. 
 
Kiskunhalas, 2008. december 12. 
 
 
                 Dr. Várnai László                                        Dr. Ferenczi Mária  
                            Polgármester                                                                         Jegyző  
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

43/2008.(XII.17.) sz. 
 

Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programjáról 
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. 46.§ (1) b) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el 
 

1.§ 
 

A települési környezetvédelmi programot a rendelet melléklete határozza meg. 
 

2.§ 
 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
 
 
 
Kiskunhalas, 2008. december 12. 
 
 
               Dr. Várnai László                                                                 Dr. Ferenczi Mária  
                  polgármester                                                                                 jegyző 

 
 

 
 
 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

44/2008.(XII.17.) sz. 
 
 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről  



szóló 28/1995./X.02./ Ktr. számú  
rendelet  módosításáról 

 
 

1.§  
 
 

A rendelet  az alábbi 4/A . §-al egészül ki: 
 
A bérlő a lakbéren felül  köteles  megfizetni a  közös költség  felújítási alapot meghaladó 

részét. 
A közös költség bérlő által fizetendő részének meghatározása a társasház által közölt 
adatok alapján történik. 
Abban az esetben ha a  társasház nyilvántartási  adatai nem alkalmasak   ennek a 
megállapítására, akkor  a bérlő a társasház közgyűlése által  egyösszegben 
meghatározott közös költség 50 %-ának megtérítésére köteles.  
 

A közös költség  beszedése az Önkormányzat megbízásából  Halasi Városgazda 
Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő   Zrt.   feladata. 
 

A közös költség megfizetésének késedelme,  elmulasztása  ugyanazon 
jogkövetkezményekkel jár, mint a lakbérfizetés elmulasztása.  
 
 

 
2.§ 

 
A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. 

 
 
Kiskunhalas, 2008. december 12. 
 
 
               Dr. Várnai László                                                                 Dr. Ferenczi Mária  
                  polgármester                                                                                 jegyző 
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