A Képviselő-testület 2009. március 2-i ZÁRT ülésén hozott döntések:
29/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete „Kiskunhalas Város Díszpolgára” címet adományoz:
Paczolay Gyula
Szakedző, ny. testnevelő tanárnak, a sport területén elért kiemelkedő életútjának
elismeréséül.
„Kiskunhalas Városért” kitüntetést adományoz:
Dr. Jerémiás Attila nőgyógyász főorvos és senior atlétának,
A színvonalas egészségügyi munkássága és a nemzetközi sport területén elért kiemelkedő
eredményeinek elismeréséül.
Mohos Ferenc cserkész mozgalom vezetőjének
az ifjúság nevelése terén tanúsított eredményes tevékenységéért.
Dr. Viszmeg Sándorné Városi Bíróság ny. elnökének
az igazságszolgáltatás területén elért kimagaslóan színvonalas munkájáért.
A kitüntető díjak átadása a Város Napja ünnepség keretében történik meg .
30/2009. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Sajtódíja kitüntetést adományoz
Vili Antal operatőrnek, a Halas Média Kft. munkatársának . A díj átadására a Szabad sajtó
napja alkalmából kerül sor.
31/2009. Kth
Oktatási és Kulturális miniszter által adományozható
oktatási elismerésekre felterjesztés.
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2009. március 2-án megtartott ülésén hozott döntések:
32/2009. Kth
Munkaterv módosítása.
33/2009. Kth
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Art Perfekt Organization Kft-vel
2007. július 02. napján kötött megbízási szerződést felmondja, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert, hogy a felmondással kapcsolatosan a szükséges intézkedést tegye meg, illetve
30 napon belül készítsen új előterjesztést a Art Perfekt Organization Kft–vel a kiemelt városi
projekt megvalósulását szolgáló közreműködéséről, amely sikerdíjas feltételekre, igazolt és
előlegezett költségek megállapítására irányul.
34/2009. Kth
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
a KEOP-7-1-2.0-2008-0215 azonosítási számú támogatási szerződéshez szükséges
nyilatkozatok megtételére, a támogatási szerződés aláírására, valamint az abban foglaltak
végrehajtására.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezi a polgármestert, hogy

a támogatási szerződésben meghatározottak végrehajtása során a projekt II. fordulójához
kapcsolódó intézkedéseiről, döntéseiről pedig
a képviselő-testületet folyamatosan
tájékoztassa.
35/2009. Kth
1
A képviselő-testület a 2009. évi költségvetési hiány fedezetére hitelt kíván
igénybe venni.
a./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelszerződésből fakadó
kötelezettségeit a kiadások között első helyen, a hitel teljes futamideje alatt betervezi
és szerepelteti jóváhagyott költségvetésében.
b./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzintézettel történő
tárgyalások és a közbeszerzési eljárás lefolytatására valamint a hitelszerződés
aláírására.
c./ A képviselő-testület nyilatkozza, hogy Kiskunhalas Város 2009. évre tervezett
hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá (1990.évi LXV.tv.88§.).
2
Az költségvetési intézmények az államháztartáshoz tartozó vagyonnal
történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó
mértékű - árubeszerzésre, építési beruházására, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát),
tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés
tartalmát valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatokat a fenntartó
fele jelezni kötelesek, annak érdekében, hogy az Kiskunhalas Város Önkormányzat
honlapján (www.kiskunhalas.hu) azok közzétehetők legyenek.
Határidő: a szerződést követő 30 napon belül
Felelős: intézményvezetők
3
Az év közben teljesített működési bevételi többlet a kiadási oldalon a vele
szemben indokoltan felmerült kiadásokra fordítható. A működési bevételi többlet
költségvonzat nélküli része elvonható és a Képviselő-testület döntésével intézményi
vagy egyéb működési feladatokra kerül felhasználásra.
Határidő: folyamatos
Felelős : intézményvezetők
4
2009. évben is folyamatosan keresni kell mind fenntartói, mind intézményi
oldalról a gazdaságos, költségkímélő olyan intézmény működtetési lehetőségeket,
megoldásokat amelyek az alapellátás színvonalát illetve a feladatellátást károsan
nem befolyásolják.

36/2009. Kth
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a
126/2005.sz. határozatát.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy az előző évi idegenforgalmi adó bevételét és az
ezzel kapcsolatos központi támogatás összegét minden évben a Halasthermál Kft.
által működtetett strandfürdő meglévő infrastruktúrájának bővítésére, felújítására,
minőségi szolgáltatások fejlesztésére, új szolgáltatások bevezetésére kell biztosítani.
Elrendeli továbbá, hogy az átadott idegenforgalmi adó bevétel 20 %-át a
Halasthermál Kft. a város és a strand népszerűsítésére köteles fordítani.

37/2009. Kth
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi
Semmelweis Kórház Kht.-val, mint szolgáltatóval és a HospInvest Egészségügyi és
Befektetési Zrt.-vel, mint befektetővel megkötött és módosított ellátási szerződés II/8.
pontjában megfogalmazott ellenőrzési szempontrendszert az alábbiak szerint
határozza meg:
Ellátási szerződés 3.sz. melléklete
A kidolgozott és elfogadott minőséget ellenőrző mutatók
1./ azonos kóddal történő visszavétel 30 napon belül

2./ ágyforgó
3./ átlagos ápolási idő
4./ boncolási ráta
5./ műtéti forgó
6./ reoperáció aránya
7./ nosocomiális infekciók gyakorisága
8./ halálozás
9./ császármetszés frekvencia
10./ csecsemő halálozás
11./ újszülött halálozás
12./ perinatalis halálozás
13./ szakdolgozói ellátottság össz dolgozó/szakdolgozó
14./ decubitusok incidenciája
15./ endoscopos műtétek szakmánkénti aránya
16./ pre-operatív ápolási idő nagyobb, mint 24 óra
17./ áthelyezés egynapos sebészeti egységből komplikáció miatt
18./ áthelyezés rövid ápolási egységből komplikáció miatt
19./ kórházi újrafelvétel a távozáshoz képest 72 órán belül
20./ Áthelyezés intenzív osztályra
21./ ápolási idő hosszabb mint 3 éjszaka – hüvelyi szülés esetén
22./ ápolási idő hosszabb mint 4 éjszaka – császármetszés esetén
23./ invazív mátrixban kezelt nem operált betegek
24./ AMI diagnózis mellett 24 órán belül meghalt betegek
25./ krónikus osztályról aktív osztályra helyezett betegek
26./ normatív feletti ápolású esetek
27./ aktív ágyszám

28./ krónikus ágyszám
29./ szerződött járóbeteg-ellátási óraszám
30./ orvosok létszáma
31./ egészségügyi szakdolgozók létszáma
32./ aktív ágykihasználási arány
33./ krónikus ágykihasználási arány
34./ aktív átlagos ápolási idő
35./ vezet-e az intézmény várólistát bármilyen ellátás esetében
36./ a várólisták az intézményi honlapon elérhetőek-e
37./ működtet-e az intézmény infekciókontroll csoportot
38./ heti hány órában áll rendelkezésre a betegek számára az intézményben a betegjogi
képviselő
39./ az intézményi Házirend a betegek számára elérhető-e
40./ az intézményi Látogatási Rend a betegek számára elérhető-e
41./ van-e tanúsított minőségügyi rendszer
42./ elérhetőek-e szakmai protokollok és helyi eljárásrendek a dolgozók számára
43./ a helyi eljárásrendek rendszeres felülvizsgálata megtörténik-e
44./ a protokollok, helyi eljárásrendek nyilvánosan elérhetőek-e
45./ használnak-e a dolgozók beosztás- és névazonosítót
46./ mikor volt az utolsó dolgozói elégedettségi felmérés az intézményben
38/2009. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete igazolja, hogy a Kiskunhalasi Művelődési
Központ Kulturális és Közművelődési Közhasznú Társaság 2009. évi pénzügyi
tervében a technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására 500.000,-Ft önrésszel rendelkezik.

39/2009. Kth
A Képviselő-testület elfogadja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium munkájáról a
2008. évi beszámolót.
40/2009. Kth
A Képviselő-testület a Halasvíz Kft. beszámolóját a 2008.évi vízi-közmű felújítási alap
felhasználásáról elfogadja.
41/2009. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX törvénnyel és az egyes környezetterhelési díjak
visszaigénylésének a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról,
valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003.(XII.24.) Korm.
rendelettel elfogadott vízterhelési díj Kiskunhalas Városi Szennyvíztisztító rendszer
bebocsátói esetében a szennyvízdíj részeként, térfogatarányosan kerüljön áthárításra
a bebocsátókra.

A jóváhagyott díjban szereplő nettó összeget és a 20 %-os ÁFA felszámolását tudomásul veszi
az alábbiak szerint:
Vízterhelési díj mértéke
díjkategória

Áthárított
vízterhelési díj
Ft/m3

Bebocsátás
Jel
2009 évre
körülménye
1./közcsatornába bocsátott szennyvíz esetén
Lakossági kibocsátó
V c1
9,Intézményi kibocsátó
V c2
9,Normál
V c3
9,Kiépített köz- V c4
szenny.
20,Gazdálkodási
csatornába
Közepes
célú
szenny.
kibocsátó
V c5
30,Erősen
szenny.
2./települési folyékony hulladék leürítőbe bocsátott szennyvíz esetén
Lakossági kibocsátó
V t1
27,Intézményi kibocsátó
V t2
27,Települési V t3
Normál
27,folyékony
szenny.
V t4
61,Gazdálkodási
hulladék
Közepes
célú
fogadóba
szenny.
kibocsátó
V t5
90,Erősen
szenny.
Kibocsátás típusa

42/2009. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a lakossági járdaépítések 2009. évi
támogatásának mértékét az éves költségvetési előirányzaton belül a következők
szerint állapítja meg:
- új betonjárda építésére
2.750,- Ft/m2
- térkőből épített járda építésére
3. 300,-Ft/m2
A támogatás csak az előzetes igény-bejelentés alapján, közútkezelői hozzájárulás
megadása után biztosítható.
A támogatási rendszerről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatni kell.

43/2009. Kth
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bajai SUGÓ REKLÁM Kft. és az
Önkormányzat között kötendő megállapodások aláírására, mely lehetővé teszi 20 db
reklámfelülettel ellátott köztéri hulladékgyűjtő ingyenes kihelyezését a város területére.
A módosított megállapodás véleményezésére felkéri a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság elnökét.
(A megállapodást terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban)
44/2009. Kth

A Képviselő-testület meg kívánja vásárolni a kiskunhalasi 6367/4 hrsz alatti ingatlanból az
53. sz. út mellet megépítendő kerékpárúthoz szükséges 7 m2 nagyságú területrészt 10.000.- Ft
vételáron.
A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a kerékpárút megépítése érdekében az
ingatlanon levő kerítés, a gázbekötés és a vízbekötés áthelyezése szükségessé válik, azt saját
költségén elvégezteti.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
45/2009. Kth
A Képviselő-testület a kiskunhalasi 8155 hrsz alatti ingatlanból értékesítésre kijelölt 59 m2
nagyságú ingatlanrészt a rendezési tervnek megfelelően beépítetlen területté változtatja.
46/2009. Kth
A Képviselő-testület a kiskunhalasi 2253/1 hrsz alatti ingatlanból értékesítésre kijelölt
összesen 149 m2 nagyságú ingatlanrészt a rendezési tervnek megfelelően beépítetlen területté
változtatja.
47/2009. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/17 hrsz alatti
3.086 m2 nagyságú területet Gál Dezső vállalkozó (6400 Kiskunhalas, Szűts József u. 7.)
tulajdonba adja, a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójában foglalt kedvezményes
feltételek szerint.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a
Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a kérelmező vállalkozása 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.
48/2009. Kth
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/18 hrsz alatti
4.284 m2 nagyságú területet a Vasker Plusz Kft. (1107 Budapest, Kékvirág u. 10. III. 10.)
tulajdonba adja a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójában foglaltak
kedvezményes feltételek szerint.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a
Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a kérelmező vállalkozása 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.
49/2009. Kth
Kiskunhalas város Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2009-ben,
amennyiben a menedzsment igazolja, hogy az egyéb források alakulása lehetővé teszi Györfi
Alen részvételét a spanyol bajnokságban, azt a maga részéről 400 000 forint erejéig
támogatja, és felhatalmazza a polgármestert ilyen összegű szerződés aláírására.

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2009.(III.04)sz.
rendelete
az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és
tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 2/2008.(I.30). sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:
A képviselői tiszteletdíj (alapdíj) mértéke : 75.000.-Ft
A bizottság elnökét az alapdíjon felül kiegészítő tiszteletdíjként 44.100.-Ft. illeti
meg.
a) Ha a bizottság elnöke más bizottságnak is tagja kiegészítő tiszteletdíjként
60.900.-Ft illeti meg.
b) Ha a bizottság elnöke két bizottságnak is tagja, kiegészítő tiszteletdíjként
67.500.-Ft. illeti meg.
A bizottság képviselő tagját kiegészítő tiszteletdíjként 16.800.-Ft. illeti meg.
Ha a képviselő két bizottságnak tagja, kiegészítő tiszteletdíja 33.600.-Ft.
A nem képviselő bizottság tagját kiegészítő tiszteletdíjként 16.800.-Ft. illeti meg.
A tanácsnokot kiegészítő tiszteletdíjként - más tisztségek egyidejű betöltése
esetén is 67.500.-Ft. kiegészítő tiszteletdíj illeti meg.
2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. március 1.
napjától kell alkalmazni.
Kiskunhalas, 2008. március 2.
Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2009.(III.04) sz. rendelete
az építményadóról szóló 31/2002.(XII.18.) számú
rendelet módosításáról
1.§
A Képviselő-testület a rendelet 3.§ (2) bekezdését törli.

2.§
A rendelet 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) Az építmény adóköteles alapterülete utáni évi adó mértéke 620.-Ft/m2
3.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell
alkalmazni.
Kiskunhalas, 2009. március 2.
Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2009.(III.04) sz. rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 32/2002.(XII.18.) számú
rendelet módosításáról
1.§

A rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, a (2) bekezdés hatályát
veszti:
(1)Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre (
továbbiakban: év) vonatkozó vállalkozási szintű adó alapja nem haladja meg a 2
millió forintot.
2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell
alkalmazni.
Kiskunhalas, 2009. március 2.

Dr. Várnai László

Dr. Ferenczi Mária

polgármester

jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2009.(III.04) sz. rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló 2008. évi CII. tv. alapján Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi
költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, az önkormányzat
polgármesteri hivatalára és az önkormányzat intézményeire.
A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai
2.§
/1/ A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza
meg:
Fejezet: Kiskunhalas Város Önkormányzata
5 Cím: Polgármesteri Hivatal
Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Cím: Német Kisebbségi Önkormányzat
2. Fejezet: Óvodai nevelés, iskola előkészítés
1. Cím: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
2. Cím: Városi Bölcsőde
3. Cím: Százszorszép Óvodák
4. Cím: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
5. Cím: Bóbita Óvoda és Bölcsőde
6. Cím: Martonosi Pál Könyvtár
(1)
1.
(1)
(2)
(3)
(4)

Fejezet: Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Cím: Fazekas G. Általános Iskola
Cím: Felsővárosi Általános Iskola
Cím: Felsővárosi Általános Iskola - Pirtói tagintézmény
Cím: Kertvárosi Általános Iskola
Cím: Szűts József Általános Iskola

4. Fejezet: Diákotthoni, kollégiumi ellátás
1. Cím: Bernáth Lajos Kollégium
5. Fejezet : Önkormányzati Tűzoltóság
1. Cím: Önkormányzati Tűzoltóság
6. Fejezet: Iskoláskorúak gimnáziumi oktatása
1. Cím: Bibó István Gimnázium

7. Fejezet: Iskoláskorúak szakközépiskolai oktatása
1. Cím: II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola
/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét 6.611.627 E Ft-ban,
ezen belül: a működési célú kiadást 5.440.486 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- a személyi jellegű kiadásokat
2.047.843 E Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő járulékokat
644.534 E Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat
1.597.334 E Ft-ban,
- működési hitel törlesztését
71.757 E Ft-ban,
- pénzeszköz átadást, egyéb támogatást
882.630 E Ft-ban,
- céltartalékot
126.388 E Ft-ban,
- általános tartalékot
70.000 E Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 1.171.141 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
az
önkormányzati
felhalmozás
összegét
- az intézményi felhalmozás összegét
- hiteltörlesztést
- céltartalék
- felhalmozási célú pénzeszközátadást
állapítja meg.

960.151 E Ft-ban,
13.000 E Ft-ban,
30.000 E Ft-ban,
167.990 E Ft-ban,
- E Ft-ban

A képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 838,5 főben, az éves
átlagos
statisztikai állományi létszámot 816,6 főben határozza meg.
/3/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1/a. számú melléklet
tartalmazza.
/4/ A 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 19.§. (1) a) pontja szerinti bevételek
jogcímenkénti összegét a képviselő-testület az 1. számú melléklet szerint határozza
meg.
/5/ Az önkormányzat 2009. évi összes bevételének és kiadásának mérlegét, a 2009.
évi bevételeket és kiadásokat, valamint az önkormányzat 2010-2011.évi várható
bevételeit és kiadásait az 1/a., 1/b. és 1/c. számú mellékletek tartalmazzák.
/6/ Az önkormányzatot megillető állami támogatás jogcímeit, összegét, mutatóit, az
SZJA átengedett részét az 1/d. számú melléklet tartalmazza.
/7/ Az önkormányzat képviselő-testület által meghatározott bevételeit költségvetési
szervenkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.
/8/ Az önkormányzat képviselő-testület által meghatározott kiadásait költségvetési
szervenkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
/9/ Az önkormányzat és intézményeinek létszámirányszámát a 3/a. számú melléklet

tartalmazza.
/10/ A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi központilag kezelt felhalmozási
kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. Az intézmények
2009. évi felhalmozási kiadásait beruházási célonként a 4/a. számú melléklet
tartalmazza.
/11/ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2009. évi kiadásait feladatonként
az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. A kapcsolódó részfeladatokat az 5/1.,
5/5., 5/7., 5/8., 5/9., 5/12.számú mellékletek részletezik.
/12/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 6. és 6.a. számú melléklet
tartalmazza.
/13/ A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 7. és 7.a. számú melléklet
tartalmazza.
/14/ Az önkormányzat adósságállományát és kezesség- és garancia vállalását
lejárat, hitelezők és célok szerinti részletezésben a 8/1. és 8/2. számú mellékletek
tartalmazzák.
/15/ A többéves elkötelezettséggel járó feladatokat a képviselő-testület a 8/3.
számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
/16/ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet
mutatja be.
/17/ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet
tartalmazza.
/18/ A képviselő-testület a 28/2001.(IX.27.) Ktr. számú rendeletében meghatározott
juttatásokra és támogatásokra 2009. évben kifizethető kereteket a 12.sz. melléklete
szerint határozza meg.
/19/ Az önkormányzat által adott kölcsönök állományának lejárat szerinti
kimutatását a 13.sz. melléklet tartalmazza.
/20/ A képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtésére, a kiadások
fedezetére az önkormányzati hitelfelvételt határoz el. A hitel felvételére a képviselőtestület a polgármestert hatalmazza fel - a jegyző ellenjegyzése mellett -, az adott
gazdálkodási helyzethez igazodóan a tényleges szükséglet mértékéig, az elérhető
legkedvezőbb hitelfeltételek mellett. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitelszerződésből eredő kötelezettségeit a kiadások között első helyen
szerepelteti jóváhagyott költségvetésében a hitel teljes futamideje alatt.
A szükséges működési hitel összege 441.141 EFt.
/21/A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatban lévő és
a következő évek fejlesztéseihez a szükséges önerők biztosítása érdekében a
tárgyalásokat kezdje meg a pénzügyi bizottság folyamatos tájékoztatása mellett.
/22/ Az önkormányzat 2009. évben a pénzügyi helyzetének egyensúlyban tartása
érdekében 400.000. E Ft folyószámla hitelkerettel gazdálkodik. A képviselő-testület a
– jelenleg fennálló 400.000 E Ft 1 éves futamidejű – folyószámla hitelkeret szerződés
megújítására hatalmazza fel a polgármestert. A testület kötelezettséget vállal a hitel
és a járulékok megfizetésére, a hitel futamideje alatt a költségvetésekbe történő

betervezésébe. Felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelem benyújtására és a
hitelszerződés aláírására.
/23/ A költségvetésben elkülönített tartalékok felszabadításáról, felhasználásáról,
átcsoportosításáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.
A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
3.§
/1/ Az önkormányzat az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások
teljesítését/ a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás
működési rendjéről szóló módosított 217/l998. /XII. 30./ Korm. rendelet, az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen képviselőtestületi rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat
polgármesteri hivatala, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési
intézményei, gazdasági szervezetei, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Német
Kisebbségi Önkormányzat útján.
/2/ A képviselő-testület a 2009. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a
központosított pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzat
módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv
számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön
jogszabályban meghatározott idejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési
rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
A külön nem szabályozott eseteken kívül minden költségvetést érintő döntéskor a
költségvetési rendeletet módosítani kell.
/3/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények részére a finanszírozást a
Polgármesteri Hivatal a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi
ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében
bocsátja rendelkezésre a Kiskincstári finanszírozási rendszer működéséről szóló
121/2003. Kth.számú határozat szerint. Az intézmények finanszírozása az
intézmény által elkészített likviditási terv alapján történik, mely alapját képezi a
jegyző által elkészítendő likviditási tervnek.
/4/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri
hivatalnál az 5. számú mellékletben szereplő feladatok között előirányzat
átcsoportosítást hajtson végre a kiemelt előirányzatok változatlanul hagyása mellett.
A polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja, a
képviselő-testület a költségvetési rendeletet a /2/ bekezdésben foglaltak szerint
módosítja.
/5/
Az
önkormányzat
költségvetéséből
támogatott
szervezetek,
illetve
magánszemélyek (5/12.sz.melléklet) kötelesek a részükre céljelleggel juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni, a polgármesteri hivatal pedig
ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelőn és jogszerűen történt-e. A
költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokat nem léphetik túl és az
önkormányzati támogatásokat csak a támogatói megállapodásban, üzleti tervben
rögzített feladatokra használhatják fel visszafizetési kötelezettség terhe mellett.
/6/ Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások,
felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat
beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
/7/ A költségvetésben beruházási, felújítási feladatokra jóváhagyott keretek

pályázat esetén önerőként felhasználhatók. 2009. év során kiírásra kerülő
pályázatokon való részvétellel az Önkormányzat a fejlesztések saját erejének
csökkentésére törekszik.
/8/ A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a Képviselő-testület a féléves,
háromnegyedéves és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi és
intézményi adatok alapján végzi.
Intézményi gazdálkodás
4.§
/1/ Az intézmény a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a
kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
/2/ Az intézmények 2009. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben
meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület évközi döntése
értelmében : a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált
és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a céltartalékok,
központilag kezelt felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok
összegével.
/3/ Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási
előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő
részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület
jóváhagyása után.
Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a
zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat
költségvetésébe.
Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással
összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a képviselő-testületet
a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület ez alapján módosítja
a költségvetési rendeletet a 3.§ /2/ bekezdésében foglaltak szerint.
/4/ A /3/ bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel
sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.
/5/ Az intézmény - indokolt esetben - kérheti a részére jóváhagyott kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra
történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Pénzügyi - Költségvetési
Bizottsággal történő előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az
intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az átcsoportosítás kapcsán működési
többletigénye nem lesz.
/6/ Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása
csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év
folyamán működési többletigénye nem lesz.
/7/ Az intézmények a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat,
amelyek a tárgyévben, vagy a következő években működési többlettel járnak,
kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény
vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a Polgármesteri Hivatal
illetékes főosztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról /különösen a

működési kiadásokról/ a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban
foglaltak betartásáért.
/8/ Az intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes
részelőirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. Ezzel
kapcsolatosan bejelentési kötelezettség az intézményt nem terheli.
Az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai csak akkor csökkenthetők,
ha az intézmény a vonatkozó jogszabályok szerinti éves fizetési kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tud tenni.
/9/ Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége
a 2008. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása során, mert az intézmény neki
felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak
következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.
/10/ Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között elszámolt kiadásra –
szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban illetve a képviselőtestület által 146/2002.Kth.számú határozatában elfogadott feladatok elvégzésére
köthető.
/11/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása, az ellenőrzés
részletes szabályai és eljárási rendje az Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás szerint történik.
/12/ A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása, az ellenőrzés
részletes szabályai és eljárási rendje az Önkormányzat és a Német Kisebbségi
Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás szerint történik.
/13/ Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 15/B.§.(1)
bekezdésben előírt, az államháztartás pénzeszközei felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió Ft-ot
elérő vagy azt meghaladó mértékű - árubeszerzésre, építési beruházására,
szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés
értékét, a határozott időre kötött szerződés tartalmát valamint az említett adatok
változásaira vonatkozó adatokat Kiskunhalas Város Önkormányzat a (ide értve a
költségvetési szerveket is) honlapján (www.kiskunhalas.hu) teszi közzé a szerződés
kötést követő 60 napon belül.
/14/ a., A Képviselő-testület felkéri
a polgármestert, hogy a Humánpolitikai
Főosztály bevonásával tekintse át az oktatási intézmények szakmai programjait,
ezt követően a program lehetséges átalakításra dolgozzon ki javaslatot, határozza
meg a várható megtakarítás összegét.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági társaságai
tekintetében is vizsgálja meg a jelenlegi működést és a működéshez nem feltétlenül
szükséges tartalékokat tárja fel, és amennyiben van, állapítsa meg a megtakarítás
várható összegét.
b.,A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal működését
tekintse át és amennyiben szakmai szempontból is támogatható – megtakarítást
eredményező - javaslata van, a megtakarítás várható összegét állapítsa meg
és
terjessze a képviselő-testület elé.

c., Az intézmények, Polgármesteri Hivatal, gazdasági társaságok működését érintő
vizsgálat elvégzésének szempontrendszerét a képviselő-testület szakmai bizottságai
elnökeinek bevonásával kell meghatározni.
d., A vizsgálat eredményéről szóló tájékoztatót, javaslatot a Polgármesteri Hivatal
és a gazdasági társaságok esetében a képviselő-testület májusi ülésére, az oktatási
intézmények esetében a júniusi ülésre kell beterjeszteni.
Záró rendelkezések
5. §
/1/ A 2009. évi költségvetés végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott
kérdésekben az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.
/XII. 30./ Korm. rendelet előírásai az irányadók.
/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba,
költségvetési évre, 2009 január 01-től alkalmazni kell.

rendelkezéseit

2009.

Kiskunhalas, 2009. március 2.

Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2009.(III.04) sz. 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
7 266 271 E Ft-ban,
ezen belül:
- működési célú kiadást
5 753 620 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- a személyi kiadásokat
2 311 329 E Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő járulékokat
713 549 E Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat
1 382 445 E Ft-ban,
- céltartalékot
- E Ft-ban,
- általános tartalékot
- E Ft-ban,

-

államháztartási tartalékot
- E Ft-ban,
az ellátottak pénzbeli juttatását
441 E Ft-ban,
pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
1 246 819 E Ft-ban,
működési célú hitelvisszafizetést
99 037 E Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást:
1 512 651 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- az önkormányzat felújításai összegét
383 482 E Ft-ban,
- az önkormányzat beruházásai összegét
607 552 E Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadást
158 152 E Ft-ban,
- fejlesztési célú hiteltörlesztését
73 556 E Ft-ban,
- céltartalékot
289 909 E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 831,5 főben határozza
meg.
2§

A R. 1/a., 1/b.,1/e, 2., 3.,4/a., 5., 5/12., 6., 6/a. és 11. számú mellékletei helyébe e rendelet
azonos számú mellékletei lépnek.

Záró rendelkezés
3.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kiskunhalas, 2009. március 2.

Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2009.(III.04) sz. rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról

1.§
A rendelet 4.§ (3) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
d)

Nem minősül jövedelemnek (...)
(..) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása
2. §

6
A rendelet 9.§-a helyébe az alábbi új 9.§ lép, továbbá a „Rendszeres szociális segély”
cím helyébe
„Aktív korúak ellátása” alcím lép.

Aktív korúak ellátása
9.§

(1)

Az aktív korúak ellátására való jogosultságot és a támogatás összegét az Sztv.
33.§ - 37/G.§-ai, valamint e rendelet alapján kell megállapítani.

(2)

Az aktív korúak ellátására jogosult a rendszeres szociális segély
megállapításának és folyósításának a feltételeként köteles az Sztv 37/D.§-ban
és az e rendeletben meghatározott együttműködési kötelezettséget teljesíteni.
Együttműködési eljárás szabályai
(Rendszeres szociális segélyben részesülő kötelezettségei)
9/A.§

Az aktív korúak ellátására jogosult személy a – munkaerőpiacra történő visszatérés,
megváltozott helyzethez való igazodás céljából történő - együttműködés keretében
köteles:
a)
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat,
címe: Kiskunhalas, Garbai S. u. 6.), mint az együttműködésre kijelölt
szervvel, továbbá az ellátást folyósító önkormányzattal együttműködni,
b)
a rendszeres szociális segély megállapításáról rendelkező határozat
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a nyilvántartásba
vétel céljából – a Családsegítő Szolgálatnál megjelenni,
c)
a távollét, illetve a meg nem jelenés okát hitelt érdemlően igazolni,
d)
a segély folyósításának időtartama alatt - a Családsegítő Szolgálattal
kötött megállapodásban foglaltak szerint - a Családsegítő Szolgálatnál
megjelenni és a számára felajánlott családgondozást igénybe venni,
továbbá a Családsegítő Szolgálat által szervezett vagy közvetített
beilleszkedést- illetve a munkába állást segítő programokon részt venni,
e)
a beilleszkedést-, illetve a munkába állást segítő program
kidolgozásában a Családsegítő Szolgálattal együttműködni, a program
sikeres végrehajtása érdekében minden tőle elvárhatót megtenni,
Együttműködési eljárás szabályai
(Családsegítő Szolgálat feladatai)

9/B.§
Az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel
történő együttműködés keretében a Családsegítő Szolgálat feladata:
a)
a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek nyilvántartásba
vétele, továbbá a nyilvántartásba vétel céljából meg nem jelenő
személyek együttműködése elmulasztásáról, a mulasztás oka
kivizsgálásának eredményéről visszajelzés az ellátást folyósító jegyző
számára,
b)
a szociális munka eszközeivel a szociális helyzet, mentális állapot
felmérése és az együttműködő-segítő kapcsolat kialakítása,
c)
a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül a támogatásban
részesülő személlyel írásban történő megállapodás megkötése, ennek
keretében kétoldalú együttműködés kialakítása,
d)
a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a beilleszkedést
segítő program elkészítése,
e)
a beilleszkedést segítő program elkészítését követő 15 napon belül a
program másolatának megküldése az ellátást folyósító önkormányzat
számára,
f)
az aktív korú nem foglalkoztatott személyek gondozása (családsegítés
biztosítása), számukra beilleszkedését segítő programok, csoportok
szervezése,
g)
a beilleszkedést segítő program végrehajtása, teljesülésének
figyelemmel kísérése, majd a program megvalósításának évente történő
értékelése,
h)
az aktív korúak ellátásának felülvizsgálatáról szóló határozat
rendelkezései
alapján
a
beilleszkedést
segítő
program
felülvizsgálatának elkészítése,
i)
a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a Jegyző írásban történő
tájékoztatása az együtt nem működő, aktív korúak ellátásában részesülő
személyekről.
Beilleszkedést segítő program típusai
9/C.§
(5)
Az aktív korú ellátásban részesülő személy köteles a Családsegítő Szolgálat által – az
aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülők számára szervezett programokba bekapcsolódni.
(2 )

A Családsegítő Szolgálat által szervezett programok típusai az alábbiak lehetnek:

a) munkavégzésre történő felkészítés, szinten-tartás (egyéni vagy csoportos foglalkozás

keretében),

b) tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai)
c)képességfejlesztő és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése,
d) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, előadások
e) alkalmi munkavállalást segítő programok

Együttműködés megszegésének esetei
9/D.§
(1)

Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az aktív korúak ellátására
jogosult személy:
a)
a számára kijelölt munkáltatónál az előírt határidőben nem jelenik meg,
b)
az elfogadott munkát a megkötött megállapodásban, illetve a
munkaszerződésben rögzített időpontban nem veszi fel, vagy a munkát nem az
abban foglaltak szerint
végzi, illetve a foglalkoztató
szerv munkára vonatkozó utasításait nem tartja be,
c)
az adataiban, körülményeiben vagy jövedelmi helyzetében bekövetkezett
változást a pénzellátást folyósító szervnél, illetve az együttműködésre kijelölt
intézménynél nem
jelenti be
d)
a kijelölt időpontban a Családsegítő Szolgálatnál nem jelenik meg és
távollétének okát hitelt érdemlő módon nem igazolja, a Családsegítő
Szolgálattal nem működik együtt, különösen, ha a Családsegítő Szolgálat
által szervezett beilleszkedést segítő
program
megvalósulását akadályozza, vagy a beilleszkedést segítő programokon nem
jelenik meg.
e)
az ellátást folyósító önkormányzat jegyzőjével nem működik együtt,
különösen, ha a felülvizsgálatra kijelölt időpontokban nem jelenik meg,
f)
rendszeres szociális segély felülvizsgálati eljárásában a felülvizsgálati
adatlapot, vagy a felülvizsgálati eljárás során a hiánypótlási felhívásban
foglaltakat a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Népjóléti Osztály
részére nem küldi meg, továbbá, ha a felülvizsgálati eljárás időpontjában – a
postai úton küldött és a támogatásra jogosult személy által átvett tértivevényes
értesítés ellenére - nem jelenik meg és akadályoztatását újabb időpont
egyeztetése céljából nem jelzi az ellátást folyósító jegyzőnek.

(2) Annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális
segély
folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési
kötelezettségét neki felróhatóan, két éven belül ismételten megszegi, az aktív korúak ellátására
való jogosultságát az Sztv. 37/F. (1) bekezdés c) pont alapján meg kell szüntetni.
3.§
A rendelet visszamenőleg 2009. január 1. napjától lép hatályba.

Kiskunhalas, 2009. március 2.
Dr. Várnai László
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2009.(III.04) sz. rendelete
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.(III.7.)
sz. rendelet módosításáról.
1.§
A rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati törvényben (továbbiakban Ötv.) és más
jogszabályokban meghatározott feladatokat és hatásköröket.
(2) A képviselő-testület a törvények által előírt kötelező feladatainak ellátásán túl önként
akkor vállalhat feladatot, ha:
7 nem tartozik más szervek kizárólagos feladat és hatáskörébe,
8 megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat és hatáskörök ellátását,
9 amelynek ellátásához a költségvetésben megfelelő egyszeri és tartós pénzügyi fedezet
áll rendelkezésre, vagy a fedezet megteremtéséhez
az önkormányzat
felhatalmazással rendelkezik,
(3) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell
lefolytatni,
melynek keretében az érintett bizottságok, valamint a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság véleményét ki kell kérni. Jelentősebb költségkihatással járó feladatellátás
felvállalása előtt szakértő közreműködése is igénybe vehető.
(6) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes
felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha tartalmazza
a megvalósításhoz szökséges költségvetési forrásokat.
(7) A képviselő-testület a kötelező és az önként felvállalható feladatait a szabályzat 1.sz.
melléklete tartalmazza. Az önként felvállalt feladatainak körét és mértékét a képviselőtestület minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.
2.§
A rendelet 18.§ (1) bekezdése a következőképpen módosul:
(2) A képviselő-testület ülésére szóló meghívót és az előterjesztéseket a képviselőknek, a
tanácskozási joggal meghívottaknak úgy kell megküldeni, hogy azt az ülés időpontját
megelőzően legalább 7 nappal megkapják. A kiküldés választott módjáról az érintetteknek
nyilatkozni kell. A kiküldés lehet:
- Elektronikus formában CD-n,
- Papír alapon.
A bizottságok az előterjesztésekkel kapcsolatos állásfoglalását az ülés idôpontját megelôzô 1
nappal kell megküldeni, vagy az ülés napján át kell adni a képviselôknek.

3.§
A rendelet 41.§ (2) bekezdése a következőképpen módosul:
(2) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. A meghívó és
előterjesztések megküldésére a szabályzat 18.§ (1) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
4.§.
A rendelet kihírdetése napján lép hatályba.
Kiskunhalas, 2009. március 2.

Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

