A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések:
ZÁRT ülésen hozott döntések:
267/2009. Kth.
A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása.
268/2009. Kth.
Ingyenes óvodai és bölcsődei étkeztetés méltányosságból történő elbírálása.
NYÍLT ülésen hozott döntések:
269/2009. Kth.
Munkaterv módosítása.
270/2009. Kth.
A Képviselő-testület elfogadja Kiskunhalas Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének
háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót és megállapítja, hogy az Önkormányzat 2009. I-III.
negyedévében a Képviselő-testület által elfogadott rendeletében meghatározottak szerint és a
bevételek teljesülése alapján folytatta gazdálkodását.
271/2009. Kth.
A Képviselő-testület megvizsgálta a Kiskunhalasi Női Kézilabda Sportegyesület támogatási
kérelmét és felhatalmazza a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottságot az Ifjúsági, Sport és
Informatikai Bizottság bevonásával, hogy a Humánpolitikai Főosztály által támogatási
szerződésben rögzített szempontok ismeretében –felhasználás, elszámolás- döntsön a max. 6 millió
Ft odaítéléséről.
272/2009. Kth.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. december 16-i képviselő-testületi ülésre
készítsen kimutatást az önkormányzat által kibocsátott 1 milliárd Ft értékű kötvény felhasználásáról
és kötelezettségvállalásról.
273/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetése terhére, 2010. július 31. napjáig
szóló időtartamra 20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió 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 alapkamat terheli. A HALAS-T Kft.-t megilleti az elő- és résztörlesztés joga.
Felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására.
274/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasthermál Kft. gazdálkodásával kapcsolatos problémák
kezelésének megszüntetése tárgyában benyújtott előterjesztést nem fogadja el.
275/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2010. évi Költségvetési
Koncepcióját nem fogadja el.

276/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Kegyeleti Üzemeltetési Szerződés módosítását
és felhatalmazza a polgármestert az egységes szerződés aláírására.
277/2009. Kth.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási
Kft.-vel folytasson tárgyalásokat a közterületen keletkező zöldhulladék elszállítására vonatkozóan
és erről a következő testületi ülésen adjon tájékoztatást.
278/2009. Kth.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a települési szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) sz. rendelet
szemétszállítási díjemelése miatt a szociálisan rászoruló igénybevevők helyzetének enyhítésére
dolgozzon ki javaslatot a Képviselő-testület 2009. december 16-i ülésére.
279/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.
hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódó 2008-2009. évi beszámolóját nem fogadja el.

új

280/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbiak szerint elfogadja
Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát:
Intézmény neve:
Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A hivatal állami feladataként ellátandó
alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény értelmében az önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása.
Szakágazati száma (TEÁOR):
841105
Kiskunhalas Város közigazgatási területe, valamint
Működési területe:
azon települések, melyekkel kapcsolatban jogszabály
területi feladatellátást állapít meg.
338800
Törzskönyvi száma:
234/2009
Az alapító okirat száma:
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
Irányító szerv neve:
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Közhatalmi költségvetési szerv
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Alap tevékenysége és szakfeladatai :2009.12.31-ig
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
75114-2 Területi igazgatási szervek tevékenysége

75115-3

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
75129-6 Máshová nem sorolt szervek tevékenysége
75167-0 Polgári védelmi tevékenység
75182-3 Vízügyi szakigazgatás
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
75187-8 Közvilágítási feladatok
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
85201-8 Állategészségügyi tevékenység
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátásoknak
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
92402-5 Verseny- és élsport
92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 nincs
Alaptevékenysége és Szakfeladatai 2010.01.01-től
 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
 360000 Víztermelés,- kezelés,- ellátás
 841111 Törvényhozás
 841112 Önkormányzati jogalkotás
 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
 841117 Europarlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
 841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
 841227 Lakáspolitikai területi igazgatása és szabályozása
 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása
 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
 841402 Közvilágítás
 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások
 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
 842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
 869039 Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
 882111 Rendszeres szociális segély
 882112 Időskorúak járadéka
 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapokon
 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
 882115 Ápolási díj alanyi jogon
 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
75116-4






























882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889951 Átmeneti járadék
889952 Rendszeres szociális járadék
889953 Egészségkárosodási járadék
889954 Rokkantsági járadék
889963 Fogyatékossági támogatás
889966 Jóléti, sport- és kulturális támogatások
889969 Speciális ellátások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
931201 Versenysport- tevékenység és támogatása

Intézményegységei:
Kisegítő tevékenysége: nincs
Vállalkozási tevékenysége: nincs
A hivatal előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv.
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
Feladatellátást szolgáló vagyon:
Vagyon feletti rendelkezés:
A hivatal vezetőjének kinevezési rendje:
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdésében
foglaltak szerint- pályázat alapján-, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvényben
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan
időre szól. A hivatalt a jegyző vezeti.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény,
 a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

ZÁRADÉK:
1) Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát Kiskunhalas Város Képviselőtestülete a 2009. november 30-i ülésnapján 280/2009. (XI.30.) Kth. számú határozatával
hagyta jóvá. Hatálybalépésének időpontja: 2009. november 30.
2) Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kiskunhalas Város
Polgármesteri Hivatala 234/2009. Kth. sz. határozattal elfogadott alapító okirata.
281/2009. Kth.
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SEMMELWEIS HALASI KÓRHÁZ non profit
kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
A HALASI KÓRHÁZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint
Cégbíróság Cg. 03-09-118495 - (a továbbiakban: társaság) alapító okiratát (a továbbiakban:
alapító okirat) a társaság egyedüli tag tulajdonosa 2009. november 30-án – figyelemmel arra, hogy
a társaság kéri a kiemelkedően közhasznú nyilvántartásba vételét - a következők szerint
módosította.
1. Az alapító okirat bevezető rendelkezéseinek helyébe, a következők lépnek:
Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági
tevékenység folytatására, nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított - amely
teljesíti a kiemelkedően közhasznú szervezeti feltételeket is - a következők szerint.
2. Az alapító okirat Iil. fejezete helyébe, a következők lépnek:
II. A társaság székhelye, fióktelepei
1. A társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1.
2. A társaság fióktelepei:
2.1 6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 7.
2.2 6237 Kecel, Fő tér 2-3.
2.3 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 12.
3. Az alapító okirat IV. fejezete a következő 2.1 ponttal egészül ki, a következők szerint:
2.1 A társaság tevékenységi körei közül (lásd 2. pont) közhasznú tevékenységi körök, a következők:
72.11 biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19 egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
86.10 fekvőbeteg-ellátás
86.21 általános járóbeteg-ellátás
86.22 szakorvosi-járóbeteg ellátás

86.23 fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 egyéb humán-egészségügyi ellátás
87.10 bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.30 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
87.20 mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
4. Az alapító okirat IV. fejezete az 5-7. és a 7. a 7.1-7.3 pontokkal egészül ki, a következők szerint:
5. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az egészségügyi
közszolgáltatási tevékenységére fordítja.
6. A társaság a kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét kéri, mivel
olyan, az önkormányzati egészségügyi ellátás körébe tartozó közfeladatokat lát el, amelyekről az
alábbi törvények rendelkeznek:
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (4) bekezdése
szerint, a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyi és a szociális
alapellátásról;
az

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 152. § (3) bekezdése
szerint, a helyi önkormányzat a tulajdonában vagy használatában lévő járóbeteg-szakellátást és a
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények működtetését biztosítja.
7. A társaság célja szerinti közhasznú tevékenységek - a Kszt. 26. § c) pontja alapján - a következők.
7.1 Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
(Kszt. 26. § c) 1. pontja).
7.2 Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt. 26. § c) 2. pontja).
7.3 Tudományos tevékenység, kutatás (Kszt. 26. § c) 3. pontja)
5. Az alapító okirat IX. fejezet 1. pontjába foglaltak helyébe, a következők lépnek:
1. A Gt. szerinti, korlátolt felelősségű társaság taggyűlésének hatáskörébe tartozó kérdésekben a
tag határozattal dönt és erről az ügyvezetőt értesíti, aki a határozatokról folyamatos nyilvántartást
vezet (Határozatok Könyve). A határozatokat - azok meghozatala után – az ügyvezetőnek
haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe, bejegyezve a határozatot hozó szerv nevét,
a határozat pontos szövegét, időpontját és hatályát, illetve a határozatot támogatók és ellenzők
számarányát. Amennyiben a határozatot ellenző személye megállapítható, úgy azt is fel kell tüntetni
a nyilvántartás egy külön rovatában. A határozatról szóló bejegyzést aláírásával hitelesíti az
ügyvezető.
6. Az alapító okirat IX. fejezetének 2. q) pontjába foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép,
valamint kiegészül az r)-u) pontokkal, egyúttal az eddigi q) pontba foglaltak új v) pontba
kerülnek, a következők szerint:
 közhasznúsági jelentés elfogadása, a társaság éves beszámolójának elfogadásával
egyidejűleg;
 olyan szerződés megkötésének (módosításának) előzetes jóváhagyása, amelyet a társaság a
társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt (Kiskunhalas Város
Önkormányzatával) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, amely szerződések

nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthet (közhasznúsági szerződés),
 befektetési szabályzat elfogadása, amennyiben a társaság befektetési tevékenységet végez,
 mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
7. Az alapító okirat IX. fejezet 3. pontjába foglaltak helyébe, a következők lépnek:
3. A társaságnál a Gt. szerinti legfőbb szerv (taggyűlés) hatáskörét az alapító tag Kiskunhalas
Város Önkormányzata nevében, Kiskunhalas Város Képviselő-testülete gyakorolja, a törvényben, a
saját szervezeti és működési szabályzatában és a társaság alapító okiratában meghatározott rend
szerint. A tag döntései nyilvánosak, amelyeket – 15 napon belül - az ügyvezető az érintettekkel
tértivevényes postai levélben közli. Amennyiben az érintettek nagy száma ezt indokolttá teszi,
haladéktalanul gondoskodik annak a Halasi Tükör című hetilapban való közzétételéről.
8. Az alapító okirat X. fejezet 14-17. pontjaiba foglaltak helyébe a következők lépnek, egyúttal a
fejezet kiegészül a 18-20. pontokkal, a következők szerint:
14. Az ügyvezető köteles gondoskodni a társaság működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba való betekintésről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való
betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.
15. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
16. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
17. A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat - ha az alapító okirat eltérően nem
rendelkezik – az ügyvezető gyakorolja.
18. A társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben,
valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető törvényen alapuló szervezeti képviseleti
jogát az alapító okirat korlátozhatja, illetve több vezető tisztségviselő között megoszthatja. A
képviseleti jog korlátozása, illetve megosztása harmadik személyekkel szemben nem hatályos.
19. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti
joggal ruházhatja fel.
20. Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást vezet (a továbbiakban: tagjegyzék) vezet. A
tagjegyzéken fel kell tüntetni a Gt. 150. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiba foglaltakat. A tagjegyzék
vezetésére egyebekben a Gt. 150. § (3)-(4) bekezdéseibe foglaltak az irányadóak.
9. Az alapító okirat XII. fejezet eddig hatályos 6-11. pontjaiba foglaltak helyébe, a következők
lépnek:
6. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. Üléseit a
bizottság elnöke hívja össze. Az ülés határozatképes, ha azon a bizottsági tagok 2/3-a, de legalább

három fő jelen van. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság
bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül
köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.
Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
7. A Felügyelő Bizottság döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A
Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a Felügyelő
Bizottság elnöke és egy felkért jelen levő bizottsági tag, mint hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a bizottság határozatát, meghozatala időpontját és hatályát, ill. a határozatot
támogatók és ellenzők számarányát. A bizottság határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni. A
jegyzőkönyv egy példányát minden bizottsági tag nyolc munkanapon belül megkapja.
8. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság könyveibe, irataiba bármikor betekinthetnek, ezekről
másolatot készíthetnek, a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek.
9. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
10. A Felügyelő Bizottság tagjait a társaság vezető szervének ülésére meg kell hívni, az ülésen
tanácskozási joggal részt vehetnek.
11. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
10. Az alapító okirat XII. fejezete kiegészül a 12-16. valamint a 16.1-16.6 és a 17. pontokkal, a
következők szerint:
12. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető
szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
13. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
14. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az
alapító okiratba, illetve a tag alapítói határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve
a tag érdekeit, akkor kezdeményezi annak összehívását és javaslatot tesz annak napirendjére. Ha a
Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles haladéktalanul a tag döntését kérni.
15. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem
érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő

Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
16. Ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a
200 főt meghaladja, a munkavállalók - az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő
megállapodása hiányában - jogosultak részt venni a társaság működésének ellenőrzésében. Ebben
az esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a
tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelő Bizottság tagjainak számát a
munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.
16.1 A Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavállalói küldött - az üzleti titok körén kívül tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét a Felügyelő Bizottság
tevékenységéről.
16.2 A munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók
sorából, a társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. Az üzemi tanács
által jelölt személyeket a társaság tag köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság
tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az
esetben újabb jelölést kell kérni.
16.3 A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg,
és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság
többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a társaság
tagjának ülésén ismertetni kell.
16.4 A munkavállalói küldöttet megilleti a Munka Törvénykönyve alapján az üzemi tanács tagját
megillető munkajogi védelem.
16.5 A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén Felügyelő Bizottsági tagsága is
megszűnik.
16.6 A munkavállalói küldöttet a társaság tagja csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza,
kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére 30 napon belül nem tesz
eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.
17. A Felügyelő Bizottság feladatát, jogait és kötelezettségeit egyebekben a Gt.
valamint más jogszabályok határozzák meg.
11. Az alapító okirat XIII. fejezet 3. pontjába foglaltak helyébe a következők lépnek, egyúttal az
eddigi 3. pont számozása 4. pontra módosul:
3. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő
Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a tagnak.
12. Az alapító okirat XIV. fejezetének helyébe, a következők lépnek:
XIV. Összeférhetetlenségi szabályok
1. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy,aki
a.) a társaság legfőbb szervének elnöke vagy tagja,

b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,
c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d.) a fenti a.) – c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
2. A társaság megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását
nem egyenlítette ki.
3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
4. A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont) ugyanannál a
társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
5. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és a tag vezető
tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.
6. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a
társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685. § b.) pontja), továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének
megszűnésétől számított 3 évig. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi
összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó
szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású
munkavállalójára is alkalmazni kell.
A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet
és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás
tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Gt. 41. § (4) bekezdésében megjelölt felelősségét.
7. Külön jogszabály a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is
megállapíthat.
8. A társaság legfőbb szerve határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
9. Az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjai és a könyvvizsgáló jelen alapító okirat módosítással
egyidejűleg tett nyilatkozatukban kijelentették, hogy nem esnek a Gt.-ben, a Kszt.-ben és más
jogszabályokban meghatározott, valamint ezen fejezetbe foglalt összeférhetetlenségi rendelkezések
alá.
13. Az alapító okirat XIV. fejezet számozása XV. fejezetre módosul, egyúttal ezen fejezet 1.
pontjába foglaltak helyébe, a következők lépnek:
1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja részére, a tartozások kiegyenlítése
után megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a részvényesek vagyoni hányadának
teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a társaság főtevékenységi körének megfelelő
közhasznú célra kell fordítani akként, hogy ezt a vagyont az az egészségügyi szolgáltató kapja meg,
amely kiskunhalasi székhelyű és többségi tulajdonosa Kiskunhalas Város Önkormányzata, vagy
annak jogutódja.
14. Az alapító okirat eddigi XV. fejezet számozása XVI. Fejezetre módosul, egyúttal címe is
megváltozik, a következők szerint:
XVI. Vegyes és záró rendelkezések
1. A társaság kiemelkedően közhasznú szervezeti fokozatban történő nyilvántartásba vételét, az
alapító okiratának módosításával kéri. A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények és
mentességek igénybevételére, a közhasznúsági nyilvántartásba vétel napjától számított a
jogszabályban előírt idő elteltével jogosult.
2. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység,
továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
3. A társaság működésével, a szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatosan keletkezett iratokba,
beszámolókba, jelentésekbe, közhasznúsági jelentésbe a társaság székhelyén írásban előre jelzett és
az ügyvezetővel – a Felügyelő Bizottság tevékenységét érintő ügyekben annak elnökével - egyeztetett
időpontban, a társaság, illetve a Felügyelő Bizottság képviselőjének jelenlétében – az adatvédelmi
rendelkezések, valamint az üzleti titok betartásával, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével –
bárki betekinthet, a jelen alapító okiratban szabályozott módon.
4. A társaság közhasznú szolgáltatásaiból – tagjain kívül – más is részesülhet. A társaság
döntéseiről 15 napon belül írásban értesíti az érdekelteket, valamint azokat nyilvánosságra hozza a
Halasi Tükör című lapban, valamint a honlapján.
5. A társaság ügyvezetője a társaság éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, szolgáltatásai
igénybevételének módját, a létesítő okirata szerint tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a Halasi Tükör című hetilap útján nyilvánosságra hozza, valamint honlapján

közzéteszi.
6. Az ügyvezető a közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót a jogszabályokban és az
alapszabályban meghatározott tartalommal, időben, írásban és az eljárási rend szerint köteles a tag
elé terjeszteni elfogadásra. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
3)
4)
5)
6)
7)

a számviteli beszámolót,
a költségvetési támogatás felhasználását,
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
a cél szerinti juttatások kimutatását,
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
8) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
9) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
7. A 6. a) pontban foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe
helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. A társaság
éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot
készíthet. A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a társaság a
honlapján közzéteszi.
8. A társaság, mint közhasznú szervezet közcélú adománygyűjtésére, gazdálkodására,
nyilvántartásaira a Kszt. 12.-20. §-ainak rendelkezései az irányadóak. A társaság nyilvántartásaira
egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
9. A társaságnak, a Kszt. alkalmazásában vezető tisztségviselője: az ügyvezető, a Felügyelő
Bizottság elnöke és tagja, továbbá a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló, az alapszabály szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy.
Ahol jelen alapszabály „vezető tisztségviselő” kifejezést alkalmaz, ott ezalatt ezen tisztségek ellátóit
kell érteni. A vezető tisztségviselők kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
10. A társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió
forintot meghaladja.
11. A közhasznú szervezet a felelős személyt (Kszt. 26. § e) pontja) a támogatót, az önkéntest,
valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,
illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
12. A társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon
belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban
az esetben, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által
meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt. Ezen rendelkezés alkalmazásában szokásos
nagyságrendű szerződés az, amelynek szerződési összege nem haladja meg az ötvenmillió forintot.
13. A társaság által bárki javára ingyenesen vagyonjuttatást tartalmazó okiratot a szerződés
aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni
feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár
szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat
össze kell számítani.

14. A társaság köteles szabályzatot alkotni a társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági
tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása
módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított
harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a
legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör
javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb
juttatásainak) megállapítása. Munkabér alatt a Munka Törvénykönyve 142/A. § (3) bekezdésében
foglaltak értendők.
15. A társaság feletti adóellenőrzést a társaság székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a
költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi
felügyeletet pedig – a közhasznú működés tekintetében - a reá vonatkozó szabályok szerint az
ügyészség látja el.
16. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a Kszt.nek, az Áht.-nek és más törvényeknek, jogszabályoknak a nonprofit gazdasági társaságra
és közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályait, valamint a Gt. és a társaságnak és tagjának
az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. A jelen alapító okiratra a magyar jog szabályai az irányadók.
15. Az alapító okiratnak, jelen módosítással nem érintett részei továbbra is – jelen módosítás
rendelkezéseivel együtt - hatályosak.

Kiskunhalas, 2009. november 30.
------------------------------------------------Dr. Várnai László polgármester
Jelen alapító okirat módosítását Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, a …../2009. Kth. sz.
határozatával elfogadta és a módosító okirat aláírására dr. Várnai László polgármestert
felhatalmazta.
Kiskunhalas, 2009. november 30.
2./A Képviselő-testület az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetben
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
282/2009. Kth.
1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő
Egyesülettel „Együttműködési Megállapodást” köt, az önkormányzat EU-s pályázataihoz
kapcsolódóan, a projekttervezés és végrehajtás során a fenntarthatósági szempontok érvényesítése,
a célközönség bevonása érdekében.
2)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására azzal, hogy a Képviselő-testület 2009. december 16-i
ülésére más környezet- és természetvédelmi, illetve más profilú egyesülettel is kerüljön
előterjesztésre együttműködési megállapodás.

283/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 2010/2011. tanévre vonatkozó beiskolázási tervét az
alábbiak szerint jóváhagyja:
 Szakmacsoportok 9-12. évfolyamon
Mezőgazdasági szakmacsoport
Közgazdasági szakmacsoport
Informatikai /Elektrotechnika/ szakmacsoport

35 fő
35 fő
35 fő

 Szakmák az első szakképző (13.) évfolyamon
Agrár-közgazdasági és áruforgalmi technikus
Pénzügyi szakügyintéző
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Műszaki informatikus

23 fő
30 fő
22 fő
35 fő

 Szakmák a 14. évfolyamon
Agrár-közgazdasági és áruforgalmi technikus
Pénzügyi szakügyintéző
Műszaki informatikai mérnökasszisztens

23 fő
35 fő
31 fő

 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bibó István Gimnázium 2010/2011. tanévre
vonatkozó beiskolázási tervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Hat évfolyamos képzés 7-8. évfolyamon
Hat évfolyamos képzés 9-12. évfolyamon
Négy évfolyamos képzés - általános tantervű
9-12. évfolyamon
Négy évfolyamos képzés – emelt szintű humán tantervű
9-12. évfolyamon
Négy évfolyamos képzés - emelt szintű reál tantervű
9-12. évfolyamon

35 fő
35 fő

10) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal jóváhagyja a Bibó István Gimnázium hat
évfolyamos képzésének 7. évfolyamára történő a felvételi eljárás során a központilag
kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal írásbeli vizsga szervezését.
11) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítását az alábbiak
szerint jóváhagyja:
Intézmény neve:
Rövid neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és
Kollégium
II. Rákóczi F. Szki. és Koll.
6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 39.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység és a

Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:
Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI.
Törvényekben foglaltak szerinti tevékenység
853100 Általános középfokú oktatás
Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát
el.
338877
Közös igazgatású közoktatási intézmény
027977
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
 Diáksport
 Könyvtári tevékenység
 Oktatható szakmák:

Műszaki informatikai mérnökasszisztens

Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus

Pénzügyi szakügyintéző
 Kollégiumi intézményi étkezés
 Iskolai intézményi étkezés
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
 Egyéb nem bolti kereskedelem
 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások
 Egyéb szálláshely szolgáltatás
 Üdültetés
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
 80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
 55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
 80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
 80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
 92403-6 Diáksport
 92312-7 Könyvtári tevékenység
 55233-4 Kollégiumi intézményi étkezés

55232-3 Iskolai intézményi étkezés
75195-0 Munkahelyi vendéglátás
 75195-2 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
 52691-5 Egyéb nem bolti kereskedelem
 93093-2 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások
 55142-5 Egyéb szálláshely szolgáltatás
 55141-4 Üdültetés
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 A jóváhagyott pedagógiai program alapján:
 - nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
 - nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolai oktatás

Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 621 01 0000 00 00

Műszaki informatikus OKJ 54 481 04 0010 54 04
 - felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés

Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 55 810 01 0010 55 10

Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 343 01 0010 55 04
 - szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
 - iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Diáksport
 Könyvtári tevékenység
 Kollégiumi intézményi étkezés
 Iskolai intézményi étkezés
Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
 Egyéb nem bolti kereskedelem
 Egyéb szálláshely szolgáltatás
 Üdültetés
 Egyéb vendéglátás
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Médiareklám
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben
folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör
munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.



Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása,
üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.








Szakfeladatai 2010.01.01-től:
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13)
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 854211 Felsőfokú szakképzés
 853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
 853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 559099 Egyéb m.n.s. Szálláshely szolgáltatás
 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
 562920 Egyéb vendéglátás
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 731200 Médiareklám
 949900 M.s.n. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Intézményegységei: 6400, Kiskunhalas, Majsai út 1. Kollégium


Évfolyamai:
9-12. (4 évf.)
13-14. (2 évf.)
Engedélyezett férőhelyek száma:
9-12. évf. 420 fő
13-14. évf. 210 fő
összesen 630 fő
kollégiumi férőhelyek 50 fő
Szakképesítés, tanulmányi terület: informatika, mezőgazdaság, közgazdaság
Oktatható szakmák és szakképesítések:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
Pénzügyi szakügyintéző
Műszaki informatikus
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. Tanműhely
6400 Kiskunhalas, Bokréta u. 1. Tanműhely ( számítástechnika)
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 43. Csillagvizsgáló
6413 Kunfehértó, Kárász u.4. Pihenőház
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 4752 hrsz.-ú 5927 m2 területű és 4753 hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan
(számítástechnika), a 6022/1 hrsz.-ú 40622 m2 területű ingatlan (kollégium), a 6022/3 hrsz.-ú
34404 m2 területű ingatlan (tanműhely), 4751/2A/16 és 4751/2A/17 hrsz.-ú 2x34 m2 területű
ingatlan (Csillagászati Obszervatórium),illetve a 1494/2 hrsz.-ú 1057 m2 területű ingatlan
(Kunfehértó Kárász u. 4. Pihenőház ) a rajta levő épületekkel.
Vagyon feletti rendelkezés:

1. A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a
jegyző látja el.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város
…..../..........Kth. számú határozatával elfogadta.

Önkormányzati

Képviselő-testülete

a

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 228/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
284/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bibó István Gimnázium (6400
Kiskunhalas, Szász Károly u. 21.) igazgatói állására.
 Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú –egyetemi szintű- pedagógus végzettség
továbbá pedagógus-szakvizsga.
 Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség.
 Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
 A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag (vezetői program és szakmai életrajz)
nyomtatott formában továbbá elektronikus adathordozón.
 A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 26.
 A pályázathoz csatolni kell:
 a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumokat,
 az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,
 a büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt,
 továbbá nyilatkozatot, mely tartalmazza a hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt
személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.
 A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát
következő 30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
 A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas,
Hősök tere 1.
 A megbízás időtartama: 5 év
 A megbízás kezdő napja: 2010. augusztus 1.
 A megbízás megszűnésének időpontja: 2015. július 31.
 Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó
képviselő-testületi határozat alapján pótlék, a pótlékalap 300 %-a.
285/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal pályázatot hirdet a Kertvárosi Általános Iskola
(6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.) igazgatói állására.
 Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú –főiskolai vagy egyetemi szintű-

pedagógus végzettség továbbá pedagógus-szakvizsga.
 Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség.
 Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
 A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag (vezetői program és szakmai életrajz)
nyomtatott formában továbbá elektronikus adathordozón.
 A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 26.
 A pályázathoz csatolni kell:
 a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumokat,
 az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,
 a büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt,
 továbbá nyilatkozatot, mely tartalmazza a hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt
személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.
 A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát
következő 30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
 A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas,
Hősök tere 1.
 A megbízás időtartama: 5 év
 A megbízás kezdő napja: 2010. augusztus 1.
 A megbízás megszűnésének időpontja: 2015. július 31.
 Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó
képviselő-testületi határozat alapján pótlék, a pótlékalap 250 %-a.
286/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal pályázatot hirdet a Százszorszép Óvodák (6400
Kiskunhalas, Vasút u. 2.) óvodavezetői állására.
 Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú óvodapedagógusi végzettség továbbá
pedagógus-szakvizsga.
 Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség vagy óvodavezetői végzettség.
 Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
 A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag (vezetői program és szakmai életrajz)
nyomtatott formában továbbá elektronikus adathordozón.
 A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 26.
 A pályázathoz csatolni kell:
 a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumokat,
 az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,
 a büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt,
 továbbá nyilatkozatot, mely tartalmazza a hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt
személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.
 A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát
következő 30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
 A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas,
Hősök tere 1.
 A megbízás időtartama: 5 év
 A megbízás kezdő napja: 2010. augusztus 1.
 A megbízás megszűnésének időpontja: 2015. július 31.
 Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó
képviselő-testületi határozat alapján pótlék, a pótlékalap 230 %-a.
287/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat
Helyi

Nevelési Programjának,
Házirendjének,

Intézményi

Minőségirányítási Programjának

módosítását jóváhagyja.
288/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 164/2007. (V. 31.) Kth. számú határozatával elfogadott,
majd 5/2009. (II. 02.) Kth. számú határozatával módosított a szakképzési feladatok ellátására a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 2. számú módosítását a
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására. (A mellékletet terjedelme miatt nem közöljük.)
289/2009. Kth.
1. A Képviselő-testület meg kívánja vásárolni a Galambosi József tulajdonában lévő 3012/5 hrsz.
alatti ingatlanban birtokolt tulajdoni részilletőségét.
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a Képviselő-testület vállalja, egyben megbízza a
Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
2. A Képviselő-testület a 3012/5 hrsz alatti ingatlanon Romvári Györggyel fennálló
tulajdonközösséget meg kívánja szüntetni. Romvári György tulajdoni részilletőségéért cserébe
felajánlja a 3403 hrsz és a 3402 hrsz ingatlanokban levő Önkormányzati tulajdonrészt. A
területcserét az Önkormányzat azonosan értéken – 1.800.000.- Ft értéket figyelembe véve – kívánja
végrehajtani, hogy a felek között pénzmozgás ne történjen.
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a Képviselő testület vállalja, egyben megbízza a
Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
3. A Képviselő-testület a 3012/5 hrsz alatti ingatlanon Romvári Györggyel és Galambosi
Józseffel fennálló tulajdonközösséget meg kívánja szüntetni. Amennyiben a tulajdonközösség
megszüntetése, a tulajdonrész megszerzése egyezséggel nem lehetséges, úgy a Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására.
4. Az Önkormányzat a 3401 hrsz és 3406/1 hrsz alatti ingatlanoknak a rajtuk keresztülhúzódó
vízelvezető árokig terjedő, összesen mintegy 1680 m2 nagyságú részét a megosztást követően
értékesíti Romvári György (Kiskunhalas, Huszár u. 15.) részére értékbecslés alapján 1.430.- Ft/m2
vételárért, amennyiben Romvári György vállalja a területen levő hulladék szabályszerű
elszállíttatását. Az elszállítás költségét 400.000.- Ft értéken a vételárba beszámítja. A terület
megosztásával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat vállalja. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
290/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése a Kiskunhalasi kistérségben” című
pályázatának benyújtásával a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” című (DAOP-2009-4.1.3/A) pályázati kiírásra, az alábbi tartalommal:
nettó (Ft)
áfa (Ft)
bruttó (Ft)
Projekt-előkészítés (eng.+kiv.terv,
megval.tan., közbeszerzés, hatósági
díjak)
2 207 200
551 800
2 759 000
Projekt menedzsment
800 000
200 000
1 000 000

Projekt megvalósítás (műszaki ell.,
nyilvánosság)
1 230 000
307 500
1 537 500
Felújítás, akadályment., belső
átalakítások
37 571 863
9 392 966
46 964 829
Családsegítő, Kiskunhalas, Garbai u.
6.
16 280 847
4 070 212
20 351 059
Idősek klubja, Kiskunhalas, Szilády Á.
u. 10.
21 291 016
5 322 754
26 613 770
Összesen
41 809 063 10 452 266
52 261 329
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a megvalósuló fejlesztések aktiválásához. A
Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 52.261 eFt összköltségű projekt 90%-os mértékű
támogatása esetén a szükséges 10 % mértékű önrészt a saját tulajdonában lévő ingatlanokon
történő fejlesztésekhez biztosítja, továbbá vállalja, amennyiben a projekt összköltsége emelkedik, a
megnövekedett összköltség és a támogatás közötti különbözetet céltartaléka terhére biztosítja.
A projekt megvalósítása 2010-2011. években történik, melyhez az önkormányzat 2010. és
2011.évi költségvetésében biztosítja a 3.) pontban felsorolt ingatlanok fejlesztéséhez
szükséges 5.226.133;- Ft önerőt, mely összeget a Társulás és az Irányító Hatóság között
létrejött támogatási szerződésben rögzített ütemezés szerint ad át a Társulás részére.
A Képviselő-testület hozzájárul az építési fejlesztések engedélyezéséhez és az építtető Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás által történő megvalósításhoz az alábbi, tulajdonát képező
ingatlanokon:
 Kiskunhalas, Idősek Klubja, Szilády Á. u. 10., hrsz.: 2235,
 Kiskunhalas, Családsegítő, Garbai u. 6., hrsz.: 171/B/1.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges adatok
pontosítására, illetve a szükséges dokumentumok aláírására.
291/2009. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa kérelmezze a Dél-alföldi Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalnál a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (6400
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) részére ideiglenes működési engedély kiadását 2010. január 1.-től 2010.
december 31.-ig, valamint működési engedély módosítását házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatás tekintetében az alábbi telephelyeken:
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7., ellátotti létszám: 103 fő (Balotaszállással, Pirtóval, Zsanával együtt);
Tompa, Szabadság tér 1., ellátotti létszám: 16 fő;
Kisszállás, Felszabadulás u. 29., ellátotti létszám: 18 fő;
Kunfehértó, Szabadság tér 7., ellátotti létszám: 10 fő;
Harkakötöny, Bem u. 2., ellátotti létszám: 8 fő.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete vállalja, hogy 2010. december 31-ig teljesíti a
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. székhelyen biztosított házi segítségnyújtáshoz szükséges, jogszabályban
előírt szakmai létszám feltételeket.
292/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2010. január 1-jétől a szociális étkeztetést nem az idősek
nappali ellátása keretében kívánja biztosítani.

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2009. (XII.02.) 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 2009. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
7 592 119 E Ft-ban,
ezen belül:
- működési célú kiadást
5 987 647 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
a személyi kiadásokat
2 274 623 E Ft-ban,
a munkáltatót terhelő járulékokat
691 161 E Ft-ban,
a dologi jellegű kiadásokat
1 608 417 E Ft-ban,
 céltartalékot
61 713 E Ft-ban,
 általános tartalékot
70 000 E Ft-ban,
- államháztartási tartalékot
- E Ft-ban,
az ellátottak pénzbeli juttatását
392 E Ft-ban,
pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
1 251 341 E Ft-ban,
működési célú hitelvisszafizetést
30 000 E Ft-ban,
 a felhalmozási célú kiadást:
a kiadásokon belül:
 az önkormányzat felújításai összegét
 az önkormányzat beruházásai összegét
 felhalmozási célú pénzeszközátadást
 fejlesztési célú hiteltörlesztését
 céltartalékot

1 604 472 E Ft-ban,

150 313 E Ft-ban,
1 302 609 E Ft-ban,
67 950 E Ft-ban,
71 757 E Ft-ban,
11 843 E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 835 főben határozza meg.

2. §
A R. 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 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.november 30.

/:Dr. Várnai László:/
polgármester

/:Dr. Ferenczi Mária:/
jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
25/2009.(XII.02.)
rendelete
a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 14/2004.(IV.29.) sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul:
„Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. számú törvény

(továbbiakban Tszt.) 6.§. (2) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.
törvény 7.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 157/2005. (VIII.15.)
Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.”
2.§
A rendelet 2.§. ” értelmező rendelkezések” az alábbiak szerint módosul:
a) csatlakozási pont: a szolgáltatói és a felhasználói berendezés határán, találkozási pontján beépített
elzáró szerelvénynek a felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a felhasználási helyet
magában foglaló ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa;
b) díjfizető: épületrészenkénti díjmegosztás esetén az épületrésznek a közüzemi szerződésben megnevezett
tulajdonosa, az e törvényben meghatározott esetekben az épület, építmény vagy az épületrész bérlője,
használója;
c) engedélyes: a távhőtermelő létesítmény létesítésére, távhőtermelésre, valamint a távhőszolgáltatásra
engedéllyel rendelkező;
d) engedélyező: hatáskörének megfelelően a Magyar Energia Hivatal, a területileg illetékes települési
önkormányzat jegyzője, illetve a fővárosban a fővárosi önkormányzat főjegyzője;
e) épületrész: e törvény alkalmazásában a távhővel ellátott épületnek, építménynek, ingatlannak
funkcionálisan önálló, külön vagy közös tulajdonban lévő része (lakás, üzlethelyiség, lépcsőház stb.);
f) felhasználási hely: a felhasználó tulajdonában lévő, a közüzemi szerződés tárgyát képező olyan épület,

építmény, épületrész, amelynek távhőfogyasztása önállóan mérhető;
g) felhasználó: a távhővel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetben az
épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közüzemi
szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége [a társasház, a
lakásszövetkezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közös
tulajdon esetén a tulajdonostársak]. Abban az esetben, ha a távhőfelhasználás a több személy tulajdonában
lévő épület valamennyi épületrészében mérhető, a felhasználó az egyes épületrészek tulajdonosa is lehet. A
felhasználó lehet lakossági vagy egyéb felhasználó:
ga) lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak
közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa;
gb) egyéb felhasználó: a ga) pontban nem említett épület, építmény tulajdonosa, tulajdonosainak
közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa;
h) felhasználói berendezés: a felhasználói hőközpont, a hőfogadó állomás, a felhasználói vezetékhálózat,
a hőleadó készülékek, a hőhasznosító és keringtető berendezések, a tágulási tartály és a felhasználó által
felszerelt fűtési és használati melegvíz-mérők, költségmegosztók;
i) felhasználói vezetékhálózat: az a csővezetékrendszer, amely a hőnek hőhordozó közeg által, a
csatlakozási ponttól a felhasználói berendezésekhez való továbbítását szolgálja;
j) hőfogadó állomás: egy épület vagy építmény távhőellátása céljából, a hőhordozó közeg fogadására,
továbbítására szolgáló technológiai berendezés, ahol a felhasználók részére átadott távhőmennyiség mérése,
mennyiségi szabályozása is történhet;
k) hőhordozó közeg átalakítása: a hőhordozó közeg fizikai jellemzőinek megváltoztatása;
l) hőközpont: a hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására, átalakítására, mennyiségének
szabályozására, illetőleg a távhő átadására szolgáló technológiai berendezés. A hőközpont lehet termelői
hőközpont, szolgáltatói hőközpont és felhasználói hőközpont:
la) termelői hőközpont: a távhő termelőjénél távhőellátás céljából a hőhordozó közeg kiadására,
továbbítására, elosztására, átalakítására, mennyiségének szabályozására, esetenként mérésére szolgáló
technológiai berendezés;
lb) szolgáltatói hőközpont: több épület vagy építmény távhővezeték-hálózat útján történő hőellátása
céljából, az ellátandó épületeken vagy építményeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezett, a hőhordozó
közeg fogadására, átalakítására, mennyiségének szabályozására, elosztására, mérésére szolgáló
technológiai berendezés. A szolgáltatói hőközpontokkal azonos módon kell kezelni azokat a kazánházakat,
melyekből - hőközpont közbeiktatása nélkül - közvetlenül történik a fogyasztók hőellátása;
lc) felhasználói hőközpont: egy épület vagy építmény hőellátása céljából a hőhordozó közeg fogadására,
átalakítására, mennyiségének szabályozására, mérésére szolgáló technológiai berendezés;
m) megújuló energiaforrás: a nem fosszilis megújuló energiaforrások (szél-, nap-, víz- és geotermikus
energia, biomassza, hulladék-lerakóhelyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok, biogázok
energiája);
n) szabálytalan vételezés: a távhő felhasználásáról szóló közüzemi szerződés nélküli távhőfogyasztás vagy
a távhőnek szerződésszegő módon történő vételezése;
o) szolgáltatói berendezés: a távhőtermelő létesítmény, a távhővezeték-hálózat, a szolgáltatói hőközpont,
az elszámolás alapjául szolgáló, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő mérőeszköz, a hőközpont primer
oldali főelzárói és mennyiségszabályozói;
p) távhő: az a hőenergia, amelyet a távhőtermelő létesítményből hőhordozó közeg (gőz, melegített víz)
alkalmazásával, távhővezeték-hálózaton keresztül, üzletszerű tevékenység keretében a felhasználási helyre
eljuttatnak;
q) távhőszolgáltatás: az a közüzemi szolgáltatás, amely a felhasználónak a távhőtermelő létesítményből
távhővezeték-hálózaton keresztül, az engedélyes által végzett, üzletszerű tevékenység keretében történő
hőellátásával fűtési, illetve egyéb hőhasznosítási célú energiaellátásával valósul meg;
r) távhőszolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely meghatározott településen vagy a település
meghatározott részén a távhő üzletszerű szolgáltatására engedélyt kapott;
s) távhőtermelő: az a gazdálkodó szervezet, amely távhő termelésére engedélyt kapott;
t) távhőtermelő létesítmény: az erőmű távhő-szolgáltatási célra hőt termelő létesítménye, távhőt előállító
fűtőmű, kazántelep, kazán, hulladékégető mű, geotermikus energiát távhőszolgáltatás céljára kitermelő vagy
más megújuló energiát (pl. biokazán, hőszivattyú, napkollektor) és hulladékhőt hasznosító távhőtermelő
berendezés;
u) távhővezeték-hálózat: az a csővezetékrendszer - a hozzá tartozó műtárgyakkal, hálózati szerelvényekkel,
kapcsolódó automatikákkal, műszerekkel, elektromos berendezésekkel együtt -, amely a távhőnek (hőhordozó

közegnek) a távhőtermelő létesítménytől a csatlakozási pontig történő szállítására szolgál. A távhővezetékhálózat részei: a gerincvezeték, az elosztóvezeték, a bekötővezeték, valamint a szolgáltatói hőközpontból
kiinduló és az átalakított hővel ellátott épület vagy építmény hőfogadó állomása főelzáró szerelvényéig,
ennek hiányában a felhasználási helyet magában foglaló ingatlan telekhatáráig terjedő vezeték;
v) üzletszabályzat: a működési engedélyt kiadó közigazgatási szerv által jóváhagyott és az illetékes
fogyasztóvédelemi hatóság által véleményezett szabályzat, amely a helyi szolgáltatási sajátosságok
figyelembevételével szabályozza a távhőszolgáltató működését és meghatározza a távhőszolgáltató
kötelezettségeit és jogait, szabályozza a távhőszolgáltató és a felhasználó szerződéses viszonyát, a mérés és
elszámolás rendjét, valamint a szolgáltatónak a felhasználóval, a fogyasztóvédelmi hatósággal és a
felhasználók társadalmi érdek-képviseleti szervezeteivel (a továbbiakban: felhasználói érdekképviselet) való
együttműködését.

l.) szabálytalan vételezés:
a.) Amennyiben a felhasználó a mérés szerinti elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőket,
valamint költségmegosztókat és ezek elemeit rendellenesen használta, megrongálta, kiszerelte,
a mérési pontosságot befolyásolta, valamint az ezeken található ólom-, műanyag-aluminium
zárakat (együttesen plombákat) megsértette, vagy önhibájából nem teszi lehetővé a
használatában álló helyiségben elhelyezett fogyasztásmérők, vagy költségosztók leolvasását,
és egyéb módon sem működik közre a valós fogyasztási adatok meghatározásában, valamint
mért vagy méretlen vezetékről engedély nélkül vételez.
b.) Megszüntetett szolgáltatást a szolgáltató engedélye nélkül igénybe vesz.
2.)A fűtött légtérfogat meghatározásánál alapterületként kell figyelembe venni a falsíkok közötti,
valamint a beépített szekrény által elfoglalt területet. Nem vehető figyelembe a falsíkon kívül eső
területek, valamint a felsíkokból kiugró falpillérek által elfoglalt területek, ha azok mértéke 0,5
m2-nél nagyobbak. Nem vehető figyelembe az éléskamra (kamraszekrény, valamint a lakás
(helyiség) légterének a közmű vezetékeket védő burkolat mögötti része. A fürdőszoba légterének
csak 60 %-a vehető figyelembe, ha az előírt hőmérsékletet - műszaki tervek alapján - kiegészítő
fűtéssel (pl. villamos hősugárzó biztosítják).
3.) Fűtött helyiség: az az emberi tartózkodásra szolgáló helyiség, amelyben a szolgáltató az év
október 15. napja és a következő év április 15. napja közötti időben (fűtési idényben) a távhő
ellátás keretében naponta 8-20 óra között a hőmérsékletet átlagosan legalább a következő
szerint biztosítja:
Lakószobák iroda, hall

+ 20 0C

Konyha, WC, előszoba

+ 15 0C
+ 24 0C

Mosdóhelyiség, fürdőszoba

A távhőszolgáltató és a felhasználó hőközpontból ellátott edíjfizetők összessége, vagy a
lakóépület tulajdonosa ettől eltérően is megállapodhat.
4.) fűtési idény: Az év október 15-től a következő év április 15-ig tart.
5.) pótfűtési időszak: az év szeptember 15-től október 14-ig, valamint a következő év április 16-tól
május 15-ig terjedő időszak.
3.§

A rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1)A távhőszolgáltatásról szóló 2005 évi XVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján az
önkormányzat köteles biztosítani a távhőszolgáltatásba bekapcsolt lakóépület és vegyes célra
használt épületek távhőellátását.”
4.§
A rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:
A Tszt. szerint Kiskunhalas város jegyzője engedélyezési hatáskörébe tartozó távhőtermelő és
távhőszolgáltató létesítési és működési engedélyéhez benyújtandó kérelmek tartalmi követelményei
megegyeznek a Tszt. egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 157/2005.(VIII.15.) Korm. sz.
rendeletben leírtakkal.
5.§
A rendeletben a „fogyasztó” megnevezés helyett a „felhasználó” megnevezés lép.
6.§
A rendelet 8.§ (1), (3), (5) és (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1)A távhőszolgáltató és a felhasználó közötti
157/2005.(VIII.15.)Korm.sz.rendelet mellékleteként
Szabályzat (továbbiakban TKSZ) tartalmazza.

jogviszony általános szabályait az
kiadott Távhőszolgáltatási Közüzemi

(3) Az általános közüzemi szerződés alapján a távhőszolgáltató a lakossági felhasználó részére
folyamatos, biztonságos és meghatározott mértékű távhőszolgáltatásra, a lakossági felhasználó,
vagy a törvényben meghatározott esetekben a díjfizető a távhőszolgáltatás díjának rendszeres
megfizetésére köteles.
(5) A közüzemi szerződések tartalmára a Tszt. és TKSZ előírásai az irányadók.
(7) Az általános közüzemi szerződést 30 napos felmondási határidővel a Közüzemi Szabályzatban
meghatározott módon akkor mondhatja fel, ha együttes feltételként:
a/ az épületben, épületrészben - az épület, épületrész valamennyi tulajdonosának
hozzájárulásával - a távhőszolgáltatással azonos komfort értékű más hőellátást valósít meg;
b/ a szerződés felmondása nem okoz kárt más számára, és nem korlátozza mások tulajdonosi,
használói, bérlői jogait;
c/ viseli azokat a költségeket, amelyek a fogyasztói berendezéseknek a felmondás következtében
szükséges műszaki átalakításával merülnek fel;
d/ a szerződés felmondását a meglévő rendszer műszaki megoldása lehetővé teszi , a felmondás
nem ütközik egyéb jogszabályba, műszaki előírásba.
7.§
A rendelet 24.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul és a (4) bekezdés hatályát veszti.

(3) A (2) bek. szerinti véleménynyilvánításba bevonandó szervek köre:
Nemzeti fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-alföldi Regionális Felügyelősége Kecskemét
8.§
Jogharmonizációs záradék
A rendelet az alábbi 30.§-al egészül ki:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja”
9.§
E rendelet 2009. december 2. napjától lép hatályba.

Kiskunhalas, 2009. november 30.

Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző
KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
26/2009.(XII.02.)
rendelet

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről szóló 28/1995.(X.2.) Ktr.sz.
rendelet módosításáról

1.§
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„ 1.sz. M E L L É K L E T
a 28/1995./X.02/ Ktr.sz. rendelethez
Szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja:
I. övezet
2010. évre

II. övezet
2010. évre

összkomfortos

198

165

komfortos, gázfűtéses

198

165

komfortos

126

107

földszint I-II. em

félkomfortos

63

53

komfort nélküli, szükség

39

32

összkomfortos

162

143

komfortos, gázfűtéses

162

143

komfortos

107

94

félkomfortos

54

45

komfort nélküli

35

31

Szociális szükséglakás

14

III-IV. em

Esze T. lakótelep bérlakásai:

343.-Ft/hó/m2

370 /hó/m2

2.§
A rendelet 3.§ -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

-

1

/1/ övezet határoló utcái
Gimnázium utca végig
Kossuth utca végig
Árpád u. 1-23-ig
Kard utca végig
Magyar utca 1-15-ig
Árok utca végig
Szilády Á. U. 6-20-ig
Posta utca végig
Kmeth S. u. 1-1-ig
Székely utca 18-22-ig
Kovács P. utca 1-3-ig
Bocskai u. végig
Bercsényi u. végig
Kárpát u. végig
utcák által határolt terület beleértve az utca mindkét oldalát, továbbá
a Kuruc v. tere egész területe.
3.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.
Kiskunhalas, 2009. november 30.
Dr. Várnai László
polgármester
1

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
27/2009.(XII.02.)
rendelete
a kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló
31/2003.(XI.12.) sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
A használatban lévő kémények műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére és tisztítására vonatkozó
díjak:
MEGNEVEZÉS

2010. évi díj

Egyedi kémény
Tartalék kémény
Gyűjtő kémény
Központi kémény
Kéményégetés

1531.- Ft/db/év
580.- Ft/db/év
730.- Ft/szint/év
750.- Ft/fm/alk.
2723.-Ft/h/alk.

Négyévenként, feltárás (bontás) nélküli műszaki felülvizsgálat elvégzése, szakvélemény kiadása
/közületi (üzemi)/:
MEGNEVEZÉS

2010. évi díj

Egyedi kémény
(35 kW-ig)

1809 .- Ft/db

Gyűjtő kémény

1369.-Ft/db/szint

Központi kémény
(60 kW felett)

1781.- Ft/fm

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák
2. §
A rendelet 2010. január 1-én lép hatályba

Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
28/2009. (XII.02.)
rendelete

a közterület-használat szabályozásáról szóló
28/2004. (VI.02) számú rendeletének
módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény a helyi
önkormányzatokról 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A rendelet célja a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének a közterület-használat szabályozásáról
szóló 28/2004. (VI.02) számú rendeletének I. számú mellékletében feltüntetett közterület-használati
díjak meghatározása.
2. §
A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul.
3. §
1. számú melléklet
a 28/2004. (VI.02) rendelethez
közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke
a., A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,
fényreklám, konzolos cégér, cég-, és címtábla, reklámtábla, mobil reklámtábla, reklámozási célú
alapzatos zászlórúd
1 m2 alatti méret esetén

354,- Ft/m2/hó + ÁFA
354,- Ft/db/hó + ÁFA

b,. Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére
3
60,- Ft/m2/nap
c., A rendelet 3. § (2) bekezdés m., és n., pontjában feltüntetett járművek tárolása:
1.167,- Ft/db/nap
d,. Erősáramú vagy közvilágítási oszlopokra szerelhető 2 oldalas fix reklámtáblák, sétányok,
gyalogutak mellett elhelyezhető állótáblák, álló vagy falra szerelhető vitrines táblák
1.167,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén

1.167,- Ft/db/hó + ÁFA
 Lábon álló fix reklámtáblák (2. számú melléklet a., és b., pontja):
6 m2 reklámfelületű tábla
4 m2 reklámfelületű tábla
2 m2 reklámfelületű tábla

6.923,- Ft/hó + ÁFA
4.620,- Ft/hó + ÁFA
2.303,- Ft/hó + ÁFA

e., szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták
1.167,- Ft/db/hó
f., Építési munkával kapcsolatban
- állvány
- építőanyag

125,- Ft/m2/hó
60,- Ft/m2/nap

g., Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre
236,- Ft/m2/nap
h., Alkalmi árusítás és kiárusítás, kézből történő mozgóárusítás (jogszabályban engedélyezett
termékek) javító és szolgáltató tevékenység
472,- Ft/m2/nap
i., Film és televízió felvétel, filmvetítés, ha az a gyalogos közlekedést korlátozza
63,- Ft/m2/nap
j.,
k., Kiállítás, vásár, alkalmi vásár
184,- Ft/m2/nap
l., Mutatványos tevékenység
118,- Ft/m2/nap
m., Kifeszített transzparens
433,- Ft/m2/ + ÁFA/nap
n., Mozgóárusítás/mozgóbolt
járművel történő árusítás
632,- Ft/nap/jármű
1.899,- Ft/hét/jármű
6.329,- Ft/hó/jármű

63.287,- Ft/év/jármű
gépjárművel történő árusítás
1.267,- Ft/nap/jármű
3.798,- Ft/hét/jármű
12.658,- Ft/hó/jármű
126.575,- Ft/év/jármű
o., Járműkiállítás, értékesítés
 kerékpár, motorkerékpár
 egyéb jármű

632,- Ft/db/nap
1.267,- Ft/db/nap

p., Áru bemutatására, értékesítésére szolgáló tárgy elhelyezése, marketing-hostess tevékenység
236,- Ft/m2/nap
q., Mutatványos tevékenység alkalmi reklámhordozói 1-5 napra:
2.531- Ft/nap
r., Sport-, kulturális és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték
126,- Ft/m2/nap
s., Zöldfelület jelen mellékletben felsoroltaktól eltérő célú igénybevétele
472,- Ft/m2/nap
t., Közterületen elhelyezett kamera
3.798,- Ft/kamera/hó
egy

hónapnál rövidebb időre
126,- Ft/kamera/nap

u., A mellékletben fel nem sorolt tevékenység végzése
kereskedelmi jellegű tevékenység
236,- Ft/ m2/nap
nem kereskedelmi jellegű tevékenység
126,- Ft/ m2/nap
amennyiben a terület nem állapítható meg 632,- Ft/nap
4. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kiskunhalas, 2009. november 30.
/:Dr. Várnai László:/
polgármester

/:Dr. Ferenczi Mária:/
jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
29/2009.(XII.02.)
rendelete
a temetõkrõl és temetkezésről szóló 17/2000.(IV.18.)Ktr. sz. rendelet módosításáról
1. §
A 3. számú melléklet az alábbiakban módosul:
A sírhelyárak (ÁFÁ-t nem tartalmazza) a következők:
a./ Az egyes sírhely
b./ A kettős sírhely
c./ A négyes sírhely
d./ Az egyes soron következő sírhely
e./ A kettős soron következő sírhely
f./ A sírboltok, (kripták) sírhelyenként
g./ Urnafülkék
h./Urnasírhelyek / rátemetés esetén /
i./ Urnasírhely
j./ Gyermeksírhely 6 éves korig
k./ Kitéglázott sírhely

18.400 Ft
36.800 Ft
49.165 Ft
18.400 Ft
36.800 Ft
41.000 Ft
28.800 Ft
6.000 Ft
18.400 Ft
7.600 Ft
60.000 Ft
2. §

A 4. számú melléklet H/ pontja az alábbiak szerint módosul:
H/ Temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj: 4.000 Ft,
szociális temetés estén
0 Ft.
3. §
A rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

/:Dr. Várnai László:/
polgármester

/:Dr. Ferenczi Mária:/
jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
30/2009.(XII.02.) 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:
Szennyvízcsatorna díja

257.- Ft/m3
237,- Ft/ m3

2.) Nem lakossági körbe tartozó további fogyasztók:
Ivóvíz díja:
Szennyvízcsatorna díja

318,- Ft/ m3
344,- Ft/ m3

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
2.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1.-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási
díjának megállapításáról szóló 39/2008. (XII. 17.) számú, valamint az azt módosító 21/2009. (X. 28.) számú
önkormányzati rendelet.
(3)E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Kiskunhalas, 2009. november 30.

Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
31/2009.(XII.02.)
rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről
szóló
30/2003.(XI.12.) sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1. számú melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

 A lakossági és önkormányzati intézményi hulladékgyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás
egységnyi díjtételei:

2010. évi díj*
Edényzet mérete

Ft/ürítés/hét

70 liter

181

80 liter

207

110 liter

285

120 liter

311

660 liter

1710

770 liter

1994

1100 liter

2849

5000 liter

12950

* 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák
2.§
A rendelet 2. számú melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1. A települési folyékony hulladék szállítási díja Kiskunhalas
város területén:

2010. évi díj
1025.-Ft/m3
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák
A rendelet 2010. január 1-én lép hatályba
Kiskunhalas, 2009. november 30.
Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

