
A képviselő-testület 2009. szeptember 28-i ülésén hozott döntések: 
 
ZÁRT ülésen hozott döntések: 
 
212/2009. Kth. 
Oktatási kitüntetésekre felterjesztés. 

213/2009. Kth. 
A Képviselő-testület  a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. tv. 22.§ (1) 
bekezdése alapján   Dr. Kiss József   Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban  
meglévő tagságát  2009.  augusztus 31. napjával megszünteti és 2009. október 1. napjával Dr. 
Maróti Csabát   megválasztja a  Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság  tagjának. 

214/2009. Kth. 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 22. 
§ (1) bekezdése alapján Brassó Imre Albert Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságban 
meglévő tagságát 2009. szeptember 24. napjával megszünteti és 2009. október 1. napjával Flösser 
Tamást megválasztja a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság tagjának. 

 

NYÍLT ülésen hozott döntések: 

 

215/2009. Kth. 

Munkaterv módosítás és napirend elfogadás 

216/2009. Kth. 

11..//KKiisskkuunnhhaallaass  VVáárrooss  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  mmeeggáállllaappííttjjaa,,  hhooggyy  KKiisskkuunnhhaallaass  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  
22000099..  II..  fféélléévvéébbeenn  aa  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  áállttaall  eellffooggaaddootttt  kkööllttssééggvveettééssii  rreennddeelleettéébbeenn  mmeegghhaattáárroozzoottttaakk  
sszzeerriinntt,,  aa  bbeennyyúújjttootttt  mmóóddoossííttóó  eellőőtteerrjjeesszzttéésseekk  ééss  aa  bbeevvéétteelleekk  tteelljjeessüüllééssee  aallaappjjáánn  ffoollyyttaattttaa  
ggaazzddáállkkooddáássáátt..  TTöörreekkeeddeetttt  aa  mmeeggttaakkaarrííttáássookkrraa,,  aa  bbeetteerrvveezzeetttt  ttaarrttaalléékkaaiitt  nneemm  hhaasszznnáállttaa  ffeell..  
 
2./Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves 
helyzetéről készült beszámolót elfogadja. 

217/2009. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2004. június 1. napjával létrehozott, többszörösen 
módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás aláírására. 
 
218/2009. Kth. 
1./Kiskunhalas Város képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét a RADIX 
Egészségügyi Szolgáltatásokat Szervező és Kereskedelmi  Korlátolt Felelősségű Társasággal 
kötendő -orvosi rendelők bérbevételéről szóló – bérleti szerződés aláírására. 

 

2./A megállapodásnak megfelelően a bérleti díjat 2009. január 01-től állapítja  meg. 

3./Amennyiben a RADIX Kft. - mint bérbeadó – a szerződésben meghatározott futamidő letelte után 
bérleti díj (használati díj) módosítási igénnyel lép fel, abban az esetben a képviselő-testület 



vizsgálja meg és módosítsa a Naturelle Patika BT-vel kötött megállapodást és ezt a befogadott 
praxisok számának megfelelően állapítsa meg. 
 

219/2009. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Semmelweis 
Halasi Kórház Nonprofit Kft. részére 2009. szeptember 1-től határozatlan időre bérbe adja az 
önkormányzat tulajdonát képező 2264/5 hrsz.-ú és a 2256 hrsz.-ú úton kialakított parkolóhelyet és 
felhatalmazza a polgármestert a mellékelt bérleti szerződés aláírására. 

220-234/2009. Kth. 

Intézmények alapító okiratának módosítása. 
Terjedelme miatt nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Szervezési Főosztályán. 
235/2009. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat; 
Napsugár Óvodák és Bölcsőde; 
Százszorszép Óvodák; 
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola; 
Felsővárosi Általános Iskola; 
Kertvárosi Általános Iskola; 
Szűts József Általános Iskola; 
Bernáth Lajos Kollégium; 
Bibó István Gimnázium; 
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 
intézményi minőségirányítási programja 2008/2009. éves értékelését jóváhagyja. 
 
236/2009. Kth. 
   Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi  
   LXXIX       törvény 3. számú melléklet II. rész 7. pontja értelmében a 2009/2010. tanév  
   eleji létszámok túllépésének engedélyezését a Fazekas Gábor Utcai Általános 
   Iskola 3.  évfolyamán az alábbiak szerint módosítja: 

Iskola, évfolyam Kt. 
szerinti 

maximális 
létszám 

Tanév eleji engedélyezett létszám 

Fazekas Gábor Utcai Általános 
Iskola 

26 fő Felülbírálati kérelmek 2007. évi elbírálása, 
SNI számított létszáma és a körzetbe költözők 
miatt 32 fő 

Fazekas Gábor Utcai Általános 
Iskola 

26 fő Felülbírálati kérelmek 2007. évi elbírálása, 
SNI számított létszáma és a körzetbe költözők 
miatt 30 fő 

 
237/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Civil Alap Közalapítvány megszüntetése tárgyában 
benyújtott előterjesztést elutasítja. 

 

238/2009. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 19/2009.(IV.8) ÖTM rendeletben előírtak szerint igényt 
nyújt be a Magyar Államkincstárhoz 33 794 118 Ft EU Önerő Alap Kiskunhalas Város 
Önkormányzata részére történő folyósítása végett. Az igényelt EU Önerő Alap összege a 



Kiskunhalas Város Önkormányzata által benyújtott „Kiskunhalas, Dong-ér völgyi út. II. ( Mártírok 
útja-Tinódi út) szakaszának megépítése”” című DAOP-3.1.1./B-2007-0061) pályázathoz az 
önkormányzat saját költségvetésének terhére biztosított 67 588 235 Ft saját forrás 50%-ának felel 
meg az alábbi táblázatban foglalt kimutatás szerint.  
 

Források megnevezése 2009. év % 
1. EU Alapokból igényelt forrás összege 382 999 997 85 
2. Saját forrás  67 588 235 15 
2.1. 2009. évi költségvetés terhére (saját forrás 50%-a) 33 794 118  
2.2.  EU Önerő Alapból igényelt támogatás összege (saját 
forrás 50%-a) 

33 794 118  

1+2 összesen 450 588 232  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.  
239/2009. Kth. 
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy  a DAOP-
2009-5.2.1.A.  számú fejlesztési célú támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be a kiskunhalasi 
belterületi csapadék és belvíz elvezetési csatorna felújítása tárgyában a DARFT-hoz. 

2./Egyben felhatalmazza a polgármestert -a Halasvíz Kft. javaslata alapján- a pályázat írására 
kötendő szerződések aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
3./A beruházás összköltsége várhatóan 169.500.000.- Ft, elnyerhető támogatás max. 90 %. 
Saját erő szükséglet 19.870.000Ft. melyet a képviselő-testület a 2009. évi költségvetési rendeletében 
biztosít. 
240/2009. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő – testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a Dél- 
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács „Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak 
támogatása (HÖF – CÉDE)” megnevezésű 2009. évi pályázati felhívására 
 „Kiskunhalas, Felsővárosi Óvoda homlokzat-, és tetőfelújítása” című pályázat műszaki 
tartalom és összköltség csökkentésének átdolgozására.  
 
A beruházási munkák összege 16.344. 254,-Ft, melyhez saját erőként 5.514.854,- Ft-ot 
biztosít a 2009.évi költségvetési rendeletében. Az elnyert támogatás összege 10.829.400,-Ft. 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a csökkentett műszaki tartalom és a 
csökkentett összköltség elfogadására. 
241/2009. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium közgyűlésén elfogadott, a Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Projekten belül, a rekultivált lerakók pénzügyi elszámolása (ÁFA), 
utógondozása című előterjesztést és azt az 1. sz-ú változat szerint elfogadja. Felhatalmazza a 
Gesztor Polgármesterét, hogy a Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális 
Települési Szilárdhulladék Kezelési Projekt részét képező, korábban megkötött vagyonkezelési 
szerződéssel átadott létesítmények, eszközök elválaszthatatlan részét képező ca. 5,5 milliárd Ft 
beruházási értéket jelentő rekultivációs vagyonrészt a 2008-ban lefolytatott közbeszerzési eljárás 
alapján vagyonkezelésbe adja a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zrt-nek, a vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben  foglalt összesített díj 
mellett. 
 
Tudomásul veszi, támogatja és kötelezően érvényesíti az ehhez  kapcsolódó 2010. évre vonatkozó 
1,5 %-os díjemelést. 



 
Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása, vagy bármely ok folytán akadálya lenne az 1. 
sz-ú változat megvalósításának, akkor az előterjesztésben szereplő 2. sz-ú változat kerüljön 
bővebben kidolgozásra és arról egy újabb közgyűlés keretein belül hozzon döntést a Homokhátsági 
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium.  
242/2009. Kth. 
1./ A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a szenyéri 30 hrsz. alatti 1323m2 területű, lakóház 
udvar művelési ágú ingatlanát. 

2./Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t Szenyér település környezetében vegye fel a 
kapcsolatot több ingatlanforgalmazással foglalkozó céggel, akik jutalékos rendszerben 
értékesítenék a megjelölt ingatlant. Az ingatlanforgalmazókkal 50 E Ft feletti eladási árban 
egyezzenek meg. A Zrt. 2010. március 31-ig számoljon be az értékesítés lehetőségéről.  

243/2009. Kth. 

A Képviselő-testület hozzájárul a 40657/8 hrsz alatti, út művelési ágú ingatlan térítésmentes 
tulajdonba vételéhez, egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. A 
tulajdonba vétellel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat magára vállalja. Egyben megbízza a 
Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával. 
 
244/2009. Kth. 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 0429/62 alatti, öszesen 19.925 m2, szántó 
(17.484 m2) és gyep(2.441 m2) művelési ágú ingatlanát Horváth A. Lajos Kiskunhalas, Bocskai u. 
10. sz. alatti lakos részére 315.000.-Ft vételáron. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a 
vevőt terhelik. 
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
245/2009. Kth. 

1./A Képviselő-testület a 8002 hrsz ingatlan és 8001 hrsz ingatlan rendezési terv szerinti megosztást 
követően kialakított részének művelési ágát a rendezési terv besorolása alapján beépítetlen 
területre kívánja változtatni, felhatalmazza a Polgármestert a földhivatali eljárás lefojtatására. 
 
2./A Képviselő-testület hozzájárul a 8000 hrsz alatti ingatlanból kialakítandó, út művelési ágú, 968 
m2 nagyságú ingatlannak a 8002 hrsz ingatlanért és a 8001 hrsz ingatlan megosztást követően 
kialakuló 464 m2 nagyságú ingatlanrészért történő térítésmentes cseréjéhez a Merkbau Kft.-vel 
(Kiskunhalas, Jókai u. 81-83.).  Egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
A tulajdoncserével kapcsolatos költségeket az Önkormányzat magára vállalja. Egyben megbízza a 
Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával. 
 
246/2009. Kth. 
A Képviselő-testület a Kiskunhalas, belterület 3406/1 hrsz és 3407 hrsz alatti ingatlanok 
művelési ágát a valós használat szerint beépítetlen területre kívánja változtatni.  
Egyben megbízza a Polgármestert a földhivatali eljárás lebonyolításával. 
 

247/2009. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi fejlesztési döntések szerint kívánja módosítani a 
város településszerkezeti tervét: 
1./A jelenlegi Kisvárosias lakóterületeket – tekintettel a település hosszú távú fejlesztési 
lehetőségeinek biztosítására – nem kívánja egyéb lakóterületbe átsorolni. Az övezeti előírásokban a 
létesíthető lakóegységek számának korlátozását nem kívánja az OTÉK előírásoknál szigorúbb 



értéken szerepeltetni. 
2./A Schönfeld udvari közterület és a vele határos 4612 hrsz lakóingatlan közötti övezeti határt 
módosíttatni kívánja, hogy az ingatlanok közötti – vagyongazdálkodási szempontból előnyös – 
telekhatár-rendezés lehetővé váljon. 
3./A Képviselő-testület a 625 hrsz alatti ingatlan KV övezeti besorolását nem terjeszti ki a 619, 620, 
621, 622 és 623 hrsz ingatlanokra.  
4./A Sóstói szőlők 43271, 43272, 43273, 43274 és 43275 hrsz-ú telekcsoportját a jelenlegi tényleges 
használat szerinti Mezőgazdasági tanyás kategóriába kívánja átsorolni. 
5./A Sóstói szőlők Karányi sík útja északi oldalán fekvő területének üdülőből lakóterületbe való 
átsorolását nem támogatja a keletkező ellátási terhek elkerülése miatt. 
 
248/2009. Kth. 

 A Képviselő-testület a Kiskunhalas 2896 hrsz alatti közterületet Bartók Béla térnek nevezi el. 

249/2009. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sóstó Munkacsoport elnöke 
által ismertetett álláspontot, s az alapján kezdeményezi, hogy a szakbizottságok a Polgármesteri 
Hivatal Szakosztályainak közreműködésével vizsgálják meg, az Önkormányzat tulajdonát képező 
Sóstó jövőbeni rekonstrukciós  lehetőségeit. 

250/2009. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas  Polgármesterét a Szabadkával 
történő Együttműködési megállapodás megkötésére.  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2009 (IX.30.) számú rendelete 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító  
7/2009 (III.04) 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      7 424 336 E Ft-ban, 

ezen belül: 
működési célú kiadást     5 936 994 E Ft-ban, 
a kiadásokon belül: 
a személyi kiadásokat     2 242 573 E Ft-ban,  
a munkáltatót terhelő járulékokat                  695 810 E Ft-ban,  
a dologi jellegű kiadásokat               1 586 011 E Ft-ban, 
 céltartalékot               75 723  E Ft-ban, 
 általános tartalékot          70 000  E Ft-ban, 
 -     államháztartási tartalékot                    -  E Ft-ban, 
az ellátottak pénzbeli juttatását              792  E Ft-ban, 
pénzeszköz átadás, egyéb támogatást              1 236 085  E Ft-ban, 
működési célú hitelvisszafizetést                                         30 000  E Ft-ban,   
  
a felhalmozási célú kiadást:     1 487 342 E Ft-ban, 

a kiadásokon belül: 



az önkormányzat felújításai összegét   150 040 E Ft-ban, 
az önkormányzat beruházásai összegét           1 086 316 E Ft-ban, 
felhalmozási célú pénzeszközátadást      67 950 E Ft-ban,      
fejlesztési célú hiteltörlesztését                 71 757 E Ft-ban, 
céltartalékot       111 279 E Ft-ban 

állapítja meg” 
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 834 főben határozza meg.  

2 § 

 

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

Záró rendelkezés  
3.§ 

 
Jelen rendelet 2009. szeptember 30. napján lép hatályba.  
  
Kiskunhalas, 2009. szeptember 28.  
 

/:Dr. Várnai László:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 
          polgármester                    jegyző 
 

KISKUNHALAS VÁROS  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2009.(IX.09.) sz. 

rendelete 
 

zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló 58/2004.(XII.22.) számú 
rendelet módosításáról  

 
 

1.§ 
 
 

A Képviselő-testület  a  rendelet  3.§-át  hatályon kívül helyezi 
2.§ 

 
 A rendelet  2009. szeptember 30. napján lép hatályba. 
 
 
Kiskunhalas, 2009. szeptember 28. 
 
          Dr. Várnai László                                                                           Dr. Ferenczi Mária 
              polgármester                                                                                        jegyző 

 
 

 KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA     KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 
      

19 /2009.(IX.30) 
r e n d e l e t e 

 



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

 
1.§  

 
A rendelet az alábbi 22/A §-sal egészül ki: 
 

22/A. § 
 

Térítési díj  
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja  

által nyújtott szolgáltatások esetén 
 
 

 
(1)  A személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti elhelyezést biztosító ellátás személyi 
 térítési díját az ellátást igénybe vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell 
 befizetni az ellátást nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a 
 Szociális Szolgáltató Központ elszámolási számlájára. 
 
(2)  Törvényi felhatalmazás alapján a fenntartó jogkörében eljáró Társulási Tanács 
 (továbbiakban Társulási Tanács) a személyi térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti. 
 
(3)  Társulási Tanács a személyi térítési díjat elengedi, ha az ellátott ismeretlen helyre távozik. 
 
(4)  Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a 
 kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz 
 fordulhat a személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt. 
 
(5)  Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető (továbbiakban 
 szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat 
 elengedheti, ha: 
ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális, egészségügyi, 
vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel, 
a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – egy éven túli munkanélküliségének fennállása, 
illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a 
térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti. 
 
(6)  Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság javaslata 
 alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: 

 térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel, 
 a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi 

pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, 
 a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, 
 térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 

szülő vagy gyermek esetén. 
(7)  A szakmai vezető ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 
 megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a szakmai vezető 15 napos 
határidő  megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj 
 befizetésére. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, a szakmai vezető a kötelezett 
 nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 



 
(8)  A nyilvántartott díjhátralékról a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót.  
 
(9)  A fenntartó a tájékoztatást követő 30 napon belül megkeresi a jegyzőt a térítési díjhátralék 
 behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 
 
(10)  A jegyző a fenntartó megkeresése alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról a 
 közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
 törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak 
 alkalmazásával. 
 
(11)  A jegyző a térítési díjhátralék behajtásának eredményéről értesíti a fenntartót. 
 
(12)  A Társulási Tanács a jegyző javaslata alapján a személyi térítési díjhátralékot törli, 
 amennyiben a hátralék behajthatatlannak minősül (249/2000. Korm.rendelet (Áhsz.) 5.§. 3. 
 pont) 

2. § 
 

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: Nyersanyag norma 

(Ft/fő/nap) 
Áfa  

(Ft/fő/nap) 
Intézményi térítési díj  
Ft/fő/nap (ÁFÁ-val)* 

Bölcsőde 328 82 410 Ft 
Óvoda 297 74 371 Ft 
Általános iskolai menza 228 57 285 Ft 
Általános iskolai napközi 350 88 438 Ft 
Középiskolai menza 261 65 326 Ft 
Általános iskolai kollégium 497 124 621 Ft 
Középiskolai kollégium 579 145 724 Ft 

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

3.§ 
 

 A rendelet 1. §-a 2009. szeptember 30. napján lép hatályba. 
 

 A rendelet 2.§-a 2009. október 1. napjától lép hatályba. 
 
Kiskunhalas, 2009. szeptember 28. 
 
 
                 Dr. Várnai László                                        Dr. Ferenczi Mária  
                            Polgármester                                                                         Jegyző  
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r e n d e l e t e 
 

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet az alábbi 27/B. §-sal egészül ki: 
 

27/B.§ 
 

Térítési díj  
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 

által nyújtott szolgáltatások esetén 
 
 
 

(1)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás személyi térítési díját az ellátást igénybe 
 vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó 
 intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a Szociális Szolgáltató Központ 
 elszámolási számlájára. 
 
(2)  Törvényi felhatalmazás alapján a fenntartó jogkörében eljáró Társulási Tanács 
 (továbbiakban Társulási Tanács) a személyi térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti. 
 
(3)  Társulási Tanács a személyi térítési díjat elengedi, ha az ellátott ismeretlen helyre távozik. 
 
(4)  Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a 
 kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz 
 fordulhat a személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt. 
 
(5)  Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető (továbbiakban 
 szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat 
 elengedheti, ha: 
ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális, egészségügyi, 
vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel, 
a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – egy éven túli munkanélküliségének fennállása, 
illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a 
térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti. 
 
(6)  Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság javaslata 
 alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: 

 a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi 
pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, 

 a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, 

 halál esetén. 
 
(7)  A szakmai vezető ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 
megtörténik- e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a szakmai vezető 15 napos határidő 
 megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj 
 befizetésére. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, a szakmai vezető a kötelezett 
 nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 



 
(8)  A nyilvántartott díjhátralékról a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót.  
 
(9)  A fenntartó a tájékoztatást követő 30 napon belül megkeresi a jegyzőt a térítési díjhátralék 
 behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 
 
(10)  A jegyző a fenntartó megkeresése alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról a 
 közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
 törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak 
 alkalmazásával. 
 
(11)  A jegyző a térítési díjhátralék behajtásának eredményéről értesíti a fenntartót. 
 
(12)  A Társulási Tanács a jegyző javaslata alapján a személyi térítési díjhátralékot törli, 
 amennyiben a  hátralék behajthatatlannak minősül (249/2000. Korm. rendelet (Áhsz.) 5.§. 3. 
 pont) 
 

2.§ 
 

 A rendelet 2009. szeptember 30. napján lép hatályba. 
 
 
Kiskunhalas, 2009. szeptember 28. 
 
 
                 Dr. Várnai László                                      Dr. Ferenczi Mária  
                            polgármester                                                                                  jegyző  
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