A képviselő-testület 2009. december 16-i ülésén hozott döntések:
NYÍLT ülésen hozott döntések:
294/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2010. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletét nem fogadja el.
295/2009. Kth.
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 35.000.000,- Ft, azaz harmincöt
millió forint összeg erejéig a Halasthermál Kft. működésében bekövetkezett tartozások
megfizetésére, amely összeget az Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halasi Városgazda Zrt.
Igazgatóságát mint a Halasthermál Kft. tulajdonosát, hogy a Kft. 2010. évi üzleti tervének
benyújtása előtt dolgozzon ki egy olyan intézkedési tervet, melyben konkrét, megvalósítható
javaslatokat tegyen a jelenleg fennálló problémák megoldására, amellyel a gazdasági társaság
takarékos és előre kiszámítható működését biztosítani tudja. A 2010. évi előzetes üzleti tervét ennek
megfelelően készítse el 2010. január 15-ig.
3./a./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Bucsi Ferenc ügyvezető 2009.
december 31. napjával történő lemondását, és a Halasthermál Kft. ügyvezetőjének 2010. január
01. napjával 2015. május 31-ig Hugyecz Sándort bízza meg. Az Önkormányzat felhatalmazza a
Halasi Városgazda Zrt igazgatóságát, hogy az ügyvezető változással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
3/b./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasthermál Kft. Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
A HALASTHERMÁL Fürdő és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság - Bács-Kiskun
Megyei Bíróságon, mint Cégbíróság Cg. 03-09-111411 cégszám alatt bejegyzett alapítója 2009.
december 16-án az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja
1./ Az alapító okirat 13.1. pontja helyébe az ügyvezető személyében az alábbi változás következik
be.
XIII. Az ügyvezető
13.1. A társaság ügyvezetője 2010. január 01-napjától 2014. december 31. napjáig Hugyecz
Sándort, akinek személyében a Gt-ben meghatározó kizáró, vagy összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn.
2./ Az alapító okirat X. fejezet 10.3. m./ pontja, a XIV. XV. fejezete 2010. január 01. napjától
hatályát veszti.
3./ Az alapító okirat XVI. XVII.XVIII.XIX. pontja és bekezdései értelemszerűen változnak
XIV.XV.XVI.XVII fejezetekre és hozzájuk rendelt pontokra
4. Az alapító okiratnak jelen módosítással nem érintett részei továbbra is -jelen módosítás
rendelkezéseivel együtt- hatályosak.
296/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi
tevékenységéről szóló beszámolót. (A beszámoló megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.)

297/2009. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Kistérség Belsõ Ellenõrzési Társulás társulási
megállapodás módosítását, a módosítással egységes szerkezetben az 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított megállapodás aláírására.
(A mellékletet terjedelme miatt nem közöljük.)
298/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elviekben támogatja András Ágnes nyolcadik évfolyamos
tanuló részvételét a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában,
ezzel egyidejűleg anyagi támogatást nem nyújt.
299/2009. Kth.
1) Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja, hogy együttműködő partner lesz a Kiskunhalasi
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft. és a szerbiai Balkán Művészek
Egyesülete által közösen benyújtani kívánt IPA-pályázatban. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására.
2) Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja a 2010. évi Guitar Open Festival rendezvényeibe
való bekapcsolódást, az ezzel kapcsolatos költségeket a pályázat függvényében maximum 1.500.000
Ft mértékéig költségvetése terhére biztosítja.
300/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kiskunhalas Város Polgármestere a
Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. pénzintézeti hitelfelvételéhez Kettőmillió forint, valamint
járulékai mindösszesen maximum kettőmillió-kilencszázezer forint összeghatárig a kezességi
szerződést aláírja.
Ezzel egyidejűleg az. 351/2008. Kth. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
301/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő – testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a
CÉDE/2009/3094 sorszámú „Kiskunhalas, Felsővárosi Óvoda homlokzat-, és tetőfelújítása” című
átdolgozott pályázat költségvetését elfogadja az alábbi változtatásokkal:
A beruházási munkák összege 16.447.219,-Ft, melyhez saját erőként 5.620.015,- Ft-ot biztosít a
2009.évi költségvetési rendeletében. Az elnyert támogatás összegét 10.827.204,-Ft-tal elfogadja a
Képviselő testület.
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2009.(XII.23.)
rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről
szóló
30/2003.(XI.12.) sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 2. számú melléklet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. A települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díja Kiskunhalas

Bebocsátó típus
Lakossági
bebocsátó
Intézményi
bebocsátó

m.e.
ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol van lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol van lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre

bruttó díj

m3

594

m3

594

m3

740

m3

740

Gazdálkodó
m3
1285
szervezet
bebocsátó
Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása nehezen kezelhető anaerob állapot
esetén a mindenkori alapdíj 3x szorzója
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
Kiskunhalas, 2009. december 16.
(: Dr. Várnai László :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

