
A képviselő-testület 2010. március 8-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

NYÍLT ülésen hozott döntések:

12/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  új  Közbeszerzési  Szabályzat 
tervezetét nem fogadja el.

13/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  alábbiak  szerint  határozza  meg  2010.  évi  munka-  és  
rendezvénytervét:

MÁRCIUS 1.
A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve.
Előadó  :   Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Valamennyi Bizottság

- Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:      Valamennyi Bizottság

ÖÉT

- „Közösségi tér és információs pont infrastrukturális fejlesztése a kiskunhalasi  Közösségek  
Házában” című pályázathoz többlet önerő biztosítása.

Előadó: Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:  Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezete.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság

       ÖÉT

- UniCredit Bank Hungary Zrt. szerződés módosítási kezdeményezése.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/1999. (III.10.) sz. rendelet  
mellékletének módosítása.

Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László
Előkészítésben részt vesz:     Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
                                           Ügyrendi Bizottság 

- Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása.



Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
                                           Ügyrendi Bizottság 

Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- Kiskunhalas Város Esélyegyenlőségi Programjának módosítása.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság

Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

- Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének jóváhagyása.
Előadó:Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésében részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató  és Vagyonkezelő Zrt.   2010. évi üzleti tervének  
elfogadása.

Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Molnár Ferenc igazgatósági elnök

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Az  Állami  Számvevőszék  által  „  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  gazdálkodási  
rendszerének  2009.  évi  ellenőrzéséről”  folytatott  vizsgálat  megállapításaira  készített  
intézkedési terv. 

Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
Előadó:     Dr. Ferenczi Mária jegyző

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

- Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselőit  és  az  Önkormányzati  Tűzoltóságot  érintő  
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása.

Előadó: Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

- Aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása.
Előadó:     Dr. Ferenczi Mária jegyző

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

- Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Művelődési, Oktatási és vallásügyi Bizottság

Ügyrendi Bizottság



- II.  Rákóczi  Ferenc  Szakközépiskola  és  Kollégium  pedagógiai  programja  módosításának 
jóváhagyása.

Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Művelődési, Oktatási és vallásügyi Bizottság

Ügyrendi Bizottság

- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői pályázat kiírása.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

Ügyrendi Bizottság

- Táborozási ügyintézői munkakör megszüntetése.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

Ügyrendi Bizottság

- A  helyi  közművelődési  feladatokat  is  ellátó  szervezetek  2009.  évi  rendezvényeinek  és  
programjainak beszámolója és 2010. évi terveinek jóváhagyása. 

Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság

-Közművelődési és közgyűjteményi intézmények érdekeltségnövelő pályázata.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Művelődési, Oktatási és vallásügyi Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság

- TIOP-1.1.1/09/1- „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése” címmel pályázat benyújtása.

Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság

- Lakossági járdaépítés 2010. évi támogatása.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság

- Kiskunhalas-Kéleshalom  között  optikai  kábel  létesítése  kapcsán  az  önkormányzati  
tulajdonú területek igénybevételéért térítés megállapítása.

Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- „Kiskunhalasi kistérség közmunkaprogramja – 2010/01 tél-tavasz” című pályázat.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság



Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság

- Közbeszerzési Szabályzat.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Közbeszerzési terv. 
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése (KEOP-2009-7.1.2.0-
2008-0215) c. projekthez követendő díjpolitika.

Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság

- Kiskunhalas  város  szennyvíz-közművei  üzemeletetése  során  keletkezett  vízterhelési  díj  
felhasználása. 

Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság

- A Dél-alföldi Ivóvízminőség javító Program 2009. évi beszámolója. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:  Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- Halasvíz Kft. beszámolója a 2009. évi vízi-közmű felújítási alap felhasználásáról.
 Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzatából  
megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Kossuth utcai parkoló felújítása).

Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság



- Lemondó  nyilatkozat  a  helyi  önkormányzatok  fejlesztési  támogatásának  előirányzatából  
megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Nagy-Szeder István utca burkolat felújítása).

Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzatából  
megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Kossuth utcai járda felújítása).

Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság

- Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről.

Előadó:     Dr. Szász Éva bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz:     Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

- Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott  
döntéseiről.

Előadó:     Máté Lajos  bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági  Bizottság

- Művelődési,  Oktatási és Vallásügyi bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott  
döntéseiről.

Előadó:     Jerémiás Béláné  bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási, és Vallásügyi  Bizottság

- Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság beszámolója az átruházott  
hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó:     Pajor Kálmán bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz:     Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Kiskunhalas, 5840 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- 078/198 hrsz alatti közterületből mintegy 560 m2 nagyságú rész megvásárlási kérelme
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- A 41865/15 és 41865/16 hrsz alatti ingatlanok felajánlása



Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Az Ipari Parkban 22.600 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Botond utca 1835 hrsz. alatti közterületrész tulajdonjogának visszaszerzése.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Kiskunhalas, 6041 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Közmeghallgatások számának négyre növelése 2010. évben.
Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság

- Kiskunhalas város csatlakozása a Klímabarát Települések Szövetségéhez.
Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság

- Kiskunhalas közvilágításának szabályozása a fényszennyezés visszaszorítása érdekében.
Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Előkészítésben részt vesz:     Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság

- Korda  Imre  (1853-1914)  gimnáziumi  tanárnak,  újságírónak  a  helyi  sajtó  elindítójának 
emléktábla állítása.

Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Előkészítésben részt vesz:     Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:



- Városi kitüntetések adományozása.
Előadó: Szabó Károly  Ügyrendi bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz:     Kitüntetés szerint érintett bizottság

- Kiskunhalas Város Sajtódíjának odaítélése. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:      Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

        Ügyrendi Bizottság

- Művelődési és Közoktatási miniszter által adható kitüntetésekre felterjesztés. 
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:      Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

        Ügyrendi Bizottság

MÁRCIUS 8.- MÁJUS 3. KÖZÖTT ELŐTERJESZTÉSEK ESETÉN

MÁJUS 3.

- Kiskunhalas Város 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Valamennyi Bizottság

      ÖÉT

- Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság 

Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság 

- Beszámoló a  2009.  évben végzett pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól. 
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- Sóstói Parkerdő és „Nádas-sziget” helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról szóló  
rendelet módosítása.

Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:      Ügyrendi Bizottság

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
       Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság

- Beszámoló a város közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Dr. Husti János városi rendőrkapitány
Előkészítésben részt vesz:     Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Beszámoló a Városi Rendészet 2009. évi munkájáról.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
 
- Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója tevékenységéről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester



Babud Jenő tűzoltóparancsnok

Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. beszámolója a 2009. évi gazdálkodásáról.
Előadó  :  Dr. Várnai László
Előkészítésében részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
                                             Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 

- Halasi  Városgazda  Beruházó,  Szolgáltató   és  Vagyonkezelő  Zrt.  beszámolója  a  2009.  évi  
gazdálkodásáról.

Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
  Molnár Ferenc  igazgatósági elnök

Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
      Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. beszámolója a 2009. évi gazdálkodásáról.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

      Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Beszámoló  az  önkormányzat  által  alapított  közalapítványok  2009.  évi  gazdálkodásáról  és  
szakmai munkájáról. 

Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:  Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság

        Ügyrendi Bizottság

- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról átfogó értékelés.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester

Előkészítésben részt vesz: Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottság

1. 2010/2011  tanévben  indítandó  osztályok,  csoportok  számának  meghatározása,  a  
feladatellátáshoz szükséges szakmai létszámok módosítása. 
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

       Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

- Az  önkormányzati óvodák átfogó minőségértékelése.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

Ügyrendi Bizottság

- Beszámoló a köztemetők  üzemeltetéséről. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési  Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági  Bizottság

- Tájékoztató a vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról.
( Környezetvédelmi megállapodás 4.8 pontja szerint.)

Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Farkas István HALASVÍZ Kft ügyvezető



Előkészítésben részt vesz:     Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
       Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
       Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság

- Polgárőr egyesületek támogatási pályázatának kiírása.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

Ügyrendi Bizottság

- Kiskunhalas város csatlakozása a „Helyi Szövetség a családért” mozgalomhoz.
Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Előkészítésben részt vesz:     Valamennyi bizottság

- A kiskunhalasi  Csetényi  emlékpark  növény-  és  állatvilágát  bemutató  információs  táblák  
kihelyezése.

Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Előkészítésben részt vesz:     Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

- Intézményvezetői  pályázatok  elbírálása.  (Bibó  István  Gimnázium,  Kertvárosi  Általános 
Iskola, Százszorszép Óvodák)

Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:      Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

        Ügyrendi Bizottság

- Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete vezetőjének kinevezése.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

       Ügyrendi Bizottság

- Szakmai kitüntetések adományozása.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

       Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
       Ügyrendi Bizottság

JÚNIUS 28.

- Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Valamennyi Bizottság

ÖÉT
- Anyakönyvi eljárással kapcsolatos engedélyezési és díjazási szabályokról szóló rendelet. 

Előadó:     Dr. Ferenczi Mária jegyző

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság



- 2010.  évi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  általános  választására  a  Helyi  
Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

Előadó:     Dr. Ferenczi Mária jegyző

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

- Kiskunhalas Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:   Művelődési, Oktatási és Vallásügyi bizottság 

         Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

- VIZIKÖZMŰ Társulat tájékoztatója tevékenységéről. 
Előadó:      Vili Gábor társulat elnöke
Előkészítésben részt vesz:     Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság,

- A nemzetközi lovasverseny lebonyolításának technikai és pénzügyi helyzetéről beszámoló.
Előadó:      Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:  Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- Szarvas Kft. beszámolója a helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetéséről.
Előadó:      Szarvas Kft. ügyvezetője
Előkészítésben részt vesz:  Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Beszámoló a kiskunhalasi cigányság helyzetéről.
Előadó: Rostás László  CKÖ elnöke

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

Július  - Augusztus nyári szünet

SZEPTEMBER 27.

- Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

      Ügyrendi Bizottság és érintett bizottságok

- Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó:     Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

      Ügyrendi Bizottság és érintett bizottságok
      ÖÉT

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

- Oktatási és Közművelődési Miniszter által adományozható kitüntetésre felterjesztés. 



Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

Ügyrendi Bizottság 

OKTÓBER: VÁLASZTÁS ÉS ALAKULÓ ÜLÉS

NOVEMBER 8.

- Belső ellenőrzés 2011. évi munkatervének jóváhagyása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- A 2010-2011 –es tanévben indítható középiskolai osztályok meghatározása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

- Oktatási  intézmények  minőségirányítási  programja,  2009/2010  tanévi  értékelésének 
elfogadása.

Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

KÖZMEGHALLGATÁS

Állampolgárok  és  a  helyben  érdekelt  szervezetek  képviselői  részére,  közérdekű 
kérdések és javaslatok megtétele céljából.

NOVEMBER 29.

- Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó:     polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság 

Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság 

- Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

       Érintett bizottságok

- Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Valamennyi Bizottság

- Önkormányzati  tulajdonú  lakások  lakbér  mértékének  megállapításáról  szóló  rendelet  
módosítása.

Előadó:     polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság

       Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
      Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság

- Ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása.
Előadó:     polgármester



Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- A temetőkről  és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság

       Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás  igénybevételéről szóló rendelet módosítása. 
Előadó:     polgármester
Előkészítésben részt vesz:      Ügyrendi Bizottság

        Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági  Bizottság
        Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság

- Közterület-használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása.
Előadó:     polgármester
Előkészítésben részt vesz:       Ügyrendi Bizottság

         Pénzügyi , Költségvetési  és Gazdasági Bizottság
         Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság 

- Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása.
Előadó:     polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
                   Bizottság

DECEMBER 13.

- Kiskunhalas város átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete. 
Előadó:     polgármester
Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi Bizottság 

        Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
ÖÉT

- Települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  összefüggő  kötelező  közszolgáltatásról  szóló 
rendelet módosítása. 

Előadó:     polgármester
Előkészítésben részt vesz:     Ügyrendi Bizottság

        Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
        Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság

- Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
                                           Ügyrendi Bizottság 

- Szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 



                                           Ügyrendi Bizottság 

- Teljesítménykövetelmények meghatározása a 2011. évre.
Előadó:     polgármester

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

- Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft beszámolója az elmúlt évi tevékenységéről.
Előadó:     polgármester

Szabó Tamás ügyvezető 
Előkészítésben részt vesz:      Környezetvédelmi, Mezőgazdasági  és Kistérségi Bizottság

       Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységéről.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság 

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

- Kiskunhalas Város Közművelődéséért díj odaítélése.
Előadó:     polgármester
Előkészítésben részt vesz:      Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

        Ügyrendi Bizottság

2010. év városi rendezvényei

Időpont Rendezvény megnevezése Helyszín Rendező

2000-01-01 Újévi köszöntő Bethlen Gábor tér HUPOF/KMK

2010-01-02 Újévi koncert Városi Filmszínház HUPOF/KMK

2010-01-22 A Magyar Kultúra Napja – városi ünnep Végh-kúria, Városi Filmszínház HUPOF/KMK

2010-03-15 NEMZETI ÜNNEP

Ünnepi műsor Városi Filmszínház KMK/Szűts József Általános Iskola

Kiskunhalas Város Sajtódíja – díjátadás Városháza díszterme HUPOF

2010-03-/ Időpont 
egyeztetés alatt

„SPORTGÁLA” - az Év sportolója -díjátadás Városi Filmszínház Ifjúsági, Sport és Informatikai  
Bizottság/Városi Sportiroda

Vendégváró Kiskunhalas 2010  tavaszi rendezvényei
2010-04-23 – 05-09 11. Nemzetközi Csipkefesztivál Csipkeház Halasi Csipke Közalapítvány

április 30-május 2. VÁROS NAPJA – rendezvénysorozat városszerte

40. CSI** Nemzetközi Díjugrató Lovasverseny Lovasiskola Kiskunhalas Város Önkormányzata

4. Halasi Borudvar 2010 Hősök Ligete Magyar Borfutár/Borlovagrend

Díszpolgári cím és Városért kitüntetések átadása Városháza díszterme HUPOF



2010-05-08 Redempciós határjárás (Város Napja) Huszártanya Halasi Lovasbandérium 

2010-05-30 Városi gyermeknap Hősök Ligete KMK

2010-06-04 Városi pedagógusnap Bibó Gimnázium aulája HUPOF

2010-07-01 Köztisztviselők napja Csipkeház Jegyző / HUPOF

Vendégváró Kiskunhalas 2010  nyári rendezvényei

Kaszinóudvari esték Közösségek Háza KMK

Zenélő Főtér Zenepavilon – Bethlen Gábor tér Német Kisebbségi Önkormányzat -  KMK 
– Civil szervezetek

Halasi Hajtás Sóstó Városi Sportiroda

Kúria esték – Halasi Zenélő Szélmalom Végh kúria – Szélmalom Halas Galéria

2010-08-20 ÁLLAMI ÜNNEP, SZENT ISTVÁN ÜNNEPE

Ünnepi műsor Semmelweis tér KMK

Ünnepi tűzijáték Semmelweis tér KMK

Vendégváró Kiskunhalas 2010  őszi rendezvényei
2010.09.10- 12. 31. NEMZETKÖZI SZÜRETI KARNEVÁL Bethlen Gábor tér Városért Közalapítvány /HUPOF/KMK

31. Nemzetközi Szüreti Karnevál rendezvényei – külön 
programterv szerint

Bethlen Gábor  tér, városszerte

2009-09-10 Nemzetközi Utcai Szüreti Futóverseny Strand Városi Sportiroda

2009-09-11 Cigányfesztivál Harangos tér Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2010-10-06 Aradi vértanúk napja Aradi vértanúk emléktábla KMK/Szent József Katolikus  Általános 
Iskola

2010-10-23 ’56-OS NEMZETI ÜNNEP Országzászló, Kopjafa-emlékmű HUPOF – KMK

Ünnepi műsor Városi Filmszínház KMK/II. Rákóczi  F. Szakközépiskola

2010-11-04 Emléknap Kopjafa-emlékmű KMK

2010-11-12 Szociális Munka Napja Egyesített Szociális Intézmény/BKMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona

2010-12-16 Gyermekek karácsonya Városi Sportcsarnok KMK

2010-12-17 Mindenki karácsonya Városi Sportcsarnok KMK

2010-12-31 Szilveszteri  tűzijáték - Újévi köszöntő Bethlen Gábor  tér KMK

EMLÉKNAPOK
2010-01-12 A Doni–áttörés elesettjeinek napja II. világháborús emlékmű KMK

2010-02-25 A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Középiskolák Középiskolák

2010-04-11 Költészet napja Martonosi Pál Városi Könyvtár Martonosi Pál Városi Könyvtár

2010-04-16 Magyarországi holokauszt emléknapja Intézmények/Emlékhelyek Izraelita hitközség/Középiskolák

2010-05-01 A munka ünnepe – Az EU-csatlakozás napja városszerte KMK

2010-05-21 Honvédelem napja Gábor Áron szobor Honvéd Kulturális Egyesület  Felsővárosi  
Általános Iskola

2010-05-29-31. Hősök Napja I. világháborús emlékmű       Katonai  
sírkert

Honvéd Kulturális Egyesület  

2010-06-04 Trianoni emléknap Országzászló KMK
2010-10-05 Halasi csata -  kuruc emléknap Kuruc szobor KMK



2010-12-18 Nemzeti és etnikai kisebbségi nap Több helyszín HUPOF/KMK/CKÖ/NKÖ

EGYHÁZI ÜNNEPEK (hivatalos munkaszüneti napok): 
2010.04. 4-5. Húsvét

2010.05. 23-24. Pünkösd

2010-11-01 Mindenszentek

2010.12.25-26. Karácsony

NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBEN, de városi  támogatással megvalósuló 
rendezvények:

Időpont Megnevezés Helyszín Rendező

2010.02. 05-07. 37.Rákóczi Kupa  teremlabdarúgó torna II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Városi Sportcsarnok

Március 42. „ Bibó Kupa” nemzetközi kézilabdatorna Bibó István Gimnázium sportcsarnoka Bibó István Gimnázium

Május Kiskunhalas – Magyarkanizsa testvérvárosi sportnap Városi Sportcsarnok Városi Sportiroda

2010-05-16 Streetball Gála KRK Szilády Áron Gimnáziuma KRK Szilády Áron Gimnáziuma
2010-06-19 17. Veterán autók és motorok nemzetközi találkozója Bethlen Gábor tér Kántor András  Veterán Autósok és Motorosok Egyesülete

Szeptember 50 éves a cigány oktatás Kiskunhalason Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2010-09-04 III. Zenélő Szélmalom Sáfrik-szélmalom Halas Galéria/Halasi Csipke Közalapítvány

2010-09-19 Európai autómentes nap Dr. Monszpart L. u. KMK
2010-10-18 35. Kiskunhalasi Csillagászati Napok II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Kiskunhalasi Csillagászati Egyesület  II. Rákóczi Ferenc SZKI

2010.12.06.-23 Adventi forgatag Bethlen Gábor tér Civil szervezetek/NKÖ
2010-12-12 Tulit Péter Nemzetközi Diák Tornászverseny Bibó István Gimnázium sportcsarnoka Paczolay Gyula

2010-12-20 Rézangyalok karácsonya Városi Sportcsarnok Rézangyalok Egyesület

2010. ÉVI  HELYI ÉVFORDULÓK: 
150 éve, 1860-ban felépült kiskunhalasi Zsinagóga

100 éve, 1910-ben létesült a mai kórház elődje

60 éve, 1950. április 14-én múzeummá nyilvánították a Csipkeházat
60 éve, 1950. június 1-jén Kiskunhalas város járási székhelyé alakult

60 éve, 1950-ben a városi tanács határozata értelmében létrehozták a Központi Könyvtárat  
60 éve, 1950-ben megalapították a Thorma Jánosról elnevezett múzeumot

60 éve, 1950. szeptemberében megkezdte működését a Mezőgazdasági Technikum

60 éve, 1950. november 3-án megalakult a Kiskunhalasi Járás
20 éve, 1990. szeptember 1-jén felavatták az új Kertvárosi Általános Iskolát



14/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-  testülete  kijelenti,  hogy  a  „Közösségi  tér  és  információs  pont  
infrastrukturális fejlesztése a kiskunhalasi Közösségek házában” című, DAOP-4.1.3/B-2008-0069 
azonosítószámú  pályázathoz  szükséges,  többletköltségként  jelentkező  bruttó  13 071 000,-  Ft-ot  
Kiskunhalas Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében biztosítja.

    

15/2010. Kth.
1.,  A  képviselő-testület  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  2010.évi  költségvetéséről  szóló  
rendeletében nem szereplő három kiemelt beruházásához külső forrás bevonását határozza el.

241/2008. Kth. és  34/2009. Kth. alapján: A város szennyvíztisztítójának fejlesztése és a tisztított  
szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos pályázat megvalósítására
Önerő: 804. millió Ft, Víziközmű Társulat által biztosított önerő rész: 360 millió Ft

Önkormányzati önerő szükséglet: 444 millió Ft

258/2009. Kth. alapján: Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. fejlesztési pályázatának önerő  
szükségletéhez készfizető kezesség vállalására

Tervezett 2010. évi kiadás: 30 millió Ft

2/2010. Kth. alapján: Csipke-városközpont megújítása pályázat megvalósításához
Önerő: 237 millió Ft

„Közösségi  tér  és  információs  pont  infrastrukturális  fejlesztése  a  kiskunhalasi  Közösségek  
Házában” című pályázat többlet önerő biztosítására 

Önerő többlet: 13 millió Ft

2.,  Pályázati  kiírás  esetén  a Kelet-Nyugati  kerékpárút  pályázatához  önerőként  a  költségvetésbe  
beépítésre kerül

Önerő: 30 millió Ft
Összes fejlesztési forrásbevonás: 754 millió Ft

3.,  A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a lehetséges külső források feltárására és  
pénzintézetekkel, befektetőkkel történő tárgyalások lefolytatására. 
A  forrásbevonás  előkészítését  követő  testületi  ülésre  készüljön  előterjesztés  a  javasolt  külső 
forrásbevonás realizálásáról,  az adott  gazdálkodási helyzethez igazodóan a tényleges szükséglet  
mértékéig, az elérhető legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett. 
Határidő: előkészítés lefolytatását követő testületi ülés
Felelős: Dr. Várnai László

4.,  A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a forrásbevonásból eredő kötelezettségeit  
kizárólag a fent megnevezett célokra használja fel és a kiadások között első helyen szerepelteti a  
mindenkori hatályos költségvetésében a kötelezettség teljes futamideje alatt.
Határidő: szerződéskötést követően folyamatos 
Felelős: Jegyző

5., A képviselő-testület a férfi kézilabda és a labdarúgás további támogatására szándékát fejezi ki  
és a költségvetési rendelet soron következő módosításakor dönt a támogatások összegeiről. 
Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása



Felelős: Jegyző

16/2010. Kth.
1.  A Képviselő-testületnek  az  UniCredit  Bank Hungary  Zrt.-vel  kötött  13578.  és  13671.  számú  
szerződései kamatfelárát a bank kezdeményezésére 2,00%-ra kell módosítania. A módosítás hatálya  
2010. július 01-től 2011. június 30-ig szól. 2011. július 01-től a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megállapított eredeti kamatfelárak érvényesek ismét.

2. A továbbiakban a szerződés újbóli módosítására vonatkozó javaslatot bármely félnek tárgy év 
január 31-ig írásban kell jeleznie, hogy az esetleges módosítás a költségvetési rendeletbe beépíthető  
legyen. 

3.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  fenti  tartalmú  szerződés  módosítás 
aláírására.

17/2010. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  2010.  évi  

Közfoglalkoztatási  Tervét  az  előterjesztésnek  megfelelően  az  1-4.  számú  mellékletekben  
foglaltak szerint elfogadja.

2. Továbbá hozzájárul, hogy az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülő 55 éven  
felüliek, a velük megkötött hatósági megállapodásban foglaltak szerint részt vehessenek az  
„Út a munkához” programban munkavállalóként.  

18/2010. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti  

Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.

2. Az önkormányzat az elfogadott programot szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja,  

és a tárgyévet követő június 30-ig értékeli annak megvalósulását. 

19/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Halasi Kórház  Nonprofit  
Kft. 2010. évi üzleti tervét.    

                                      3 .809.151.000,-Ft bevétellel
                                     3 .777.544.000,- Ft kiadással
                                                 795.000,-  Ft eredménnyel elfogadja.

20/2010. Kth.
I.)Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Halasi  Városgazda  Beruházó,  
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti tervét                        

305.081.000,-Ft bevétellel(ebből önkormányzati támogatás: 125.000.000,- Ft)
                                    298.275.000,- Ft kiadással
                                       6.806.000,-  Ft eredménnyel elfogadja



II.)     Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő:

II/1 Halasmédia Nonprofit Kft. 2010. üzleti tervét

                                    96.857.500,-   Ft bevétellel(ebből önkormányzati támogatás: 30.000.000,-  
Ft)
                                    96.857.500,-   Ft kiadással elfogadja

II/2 Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét

                                       64.780.000,- Ft bevétellel(ebből önkormányzati támogatás: 30.000.000,-
Ft)
                                       64.780.000,- Ft  kiadással elfogadja

                                                                 
II/3 Halasthermál Kft. 2010. évi üzleti tervét

                                  117.600.000,-   Ft bevétellel(ebből önkormányzati támogatás: 45.000.000,- Ft)
                                   105.670.000,-  Ft  kiadással
                                       3.470.000,- Ft eredménnyel elfogadja.

21/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  Állami  Számvevőszék  által  a  „  Kiskunhalas  Város  
Önkormányzata  gazdálkodási  rendszerének  2009.  évi  ellenőrzéséről„  folytatott  vizsgálat  
megállapításaira készített intézkedési tervet az alábbiak alapján fogadja el: 

I. Az önkormányzat jogszabályi előírásai maradéktalan betartása érdekében gondoskodni kell az 
Önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által részére tett és nem 
teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok végrehajtásáról:

1. Gondoskodni kell a költségvetési koncepció előterjesztésekor a kisebbségi önkormányzati  
írásos vélemények csatolásáról az Ámr. 28.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint. 

Határidő: 2010. évi költségvetési koncepció a fentiek szerint készült
Felelős: László Mária főosztályvezető

2. Gondoskodni  kell  arról,  hogy  a  kötelezettségvállalások  ellenjegyzése  –a 
kötelezettségvállalást megelőzően - minden esetben megtörténjen az Ámr. 134.§-ában foglalt  
szabályok alapján.

Határidő: 2010. 01.01-től folyamatos
Felelős. László Mária főosztályvezető

3. Gondoskodni kell a középületek akadálymentessé tételének folytatásáról az 1998. évi XXVI.  
törvényben foglaltakra,  a mindenkori költségvetésben elfogadott  tervek szerint,  a feladat  
elvégzéséhez szükséges források megteremtéséhez a pályázati lehetőségek kihasználásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Barta József városfejlesztési osztályvezető



II.  A munka színvonalának javítása érdekében:

      A V-3001-4/2/2009.  számú számvevői  jelentésben foglaltak  alapján  -  a  feltárt  hiányosságok  
megszüntetése érdekében - készített intézkedési tervet meg kell küldeni az ÁSZ Bács-Kiskun Megyei 
Ellenőrzési Iroda részére.

22/2010. Kth.
1.)Kiskunhalas Város  Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§ (1)  
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mellékletben  felsorolt személyeket  szavazatszámláló 
bizottsági tagnak  megválasztja.
2.)A Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi Bizottságot, hogy amennyiben a megválasztott  
bizottságok  személyi összetételében 2010. március 22-ig változás történik, azt kiegészítse illetve  
módosítsa.
001.Szilády Gimnázium

Halmosi Józsefné
Ignácz Józsefné
Borza Györgyné
Haluzáné Péli Gizella
Dugár Károlyné
Orosz Gáborné
Nyerges Zoltánné

002. Ady Endre utcai óvoda

Nagy-Kálózi Pálné
Harmath Jánosné
Németh Sándorné

Gaal Ernőné
Sáriné Császár Anna .

003. Nyúl utcai Szociális Szolgáltató Központ

Tóth Lajosné
Ihász Ferencné .
Kovács Erika

Ihász Dóra Noémi
Csányi Norbert László

004. Családok Átmeneti Otthona (volt Baky kastély)

Taskovicsné László Erika
Vass Roland
Vass Kitti

Vass Ferenc
Vass Ivett

005. Kertvárosi Általános Iskola I.



Baloghné Faddi Helga
Kozsuch Anett
Bata Tiborné

Kozsuch Réka
Nagy Sándorné

006. Kertvárosi Általános Iskola II.

Pap Éva 
Faddi Petra 
Gyimesiné Kiss Mária

Égető Lajosné
Rapcsák Tibor

007. Kertvárosi Általános Iskola III.

Lakos Ferencné
Rapcsák Tiborné
Takács Sándorné

Lakos Eszter
Faddi Kálmánné

008. Bibó István Gimnázium

Koklár Mihályné
Belényi László Dénes
Nemes Antalné

Nagy Dénes
Kalapáti Béláné

009. Szilády Á. u. 4. (Faház)

Karasziné Kalló Mária
Pelikán István
Király Gábor

Karaszi András
Békési Szilvia

010. Szabadság tér 6. ebédlő

Szabó Béla 
Kákonyi Lászlóné
Szabó Lászlóné

Kertészné Darányi Éva



Ternovszky Lajos

011. Szabadság tér 5.

Nagy János
Sztankovics Károlyné
Filus Anna 
Nagyné Pál Olga
Dicsőné Teplicsek Katalin

012. Vári Szabó István Szakközépiskola (Kazinczy u. 5.)

Tóth Tamás
Nógrádi Lajosné
Fabó Márta .

Pelikán Éva
Bánfi Vilmosné

013. Vízmű II. Telep I.

Bodicsi Gáborné
Tarjányi Istvánné
Baur Imre

Nagyné Tarjányi Ildikó
Bognár Mihályné

014. Vízmű II. Telep II.

Péli Zoltánné
Becze Balázs
Eszes Béla

Péli Zoltán
Péli Anita

015. Rakodó u. 6. (MÁV konyha)

Miklósa Ferencné
Szemendei Mihályné
Kothencz Lajosné

Balics József 
Bubrik Sándorné  

016. Vári Szabó István Szakközépiskola Kollégiuma (Kölcsey u. 12.)

Dávid Istvánné
Zsömbör József
Dóczi Sándorné



Juhász Sándorné
Víg Béláné

017. Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola

Erhardt Jánosné
Acsai Istvánné
Ván Józsefné

Szabó Lászlóné
Vlasits Zoltánné

018. II. Rákóczi Ferenc Mg. Kollégium I.

Simai Ferenc
Harnóczi Imréné
Pósa Krisztina

Gáldonyi Istvánné
Nagy Istvánné

019. Kuruc vitézek tere 22/a. (Halas Távhő Kft.)

Nagyapátiné Babós Erzsébet 
Hollósi Judit
Papp Illés

Gyenizse Sándorné
Berényi Józsefné

020. Kossuth u. 23. I. (volt ÁMK)

Vass Katalin
Bakiné Csányi Vera
Királykúti Balázsné

Urbánné Csábi Piroska
Gyenizse Gáborné

021. Kossuth u. 23. II. (volt ÁMK)

Ferencsik Istvánné
Juhász Istvánné
Dajka Klaudia

Puskás József
Puskás Józsefné 

022. Szövetség tér 11. (Könyvtár)



Zachár Andrásné
Vili Mariann Márta
Modok Imréné

Vargyas Mihályné
Kissné Halász Éva

023. Állomás u. 4. (Vasutas Művelődési Ház)

Gera László
Bakos Sarolta
Forner Barbara

Tancsik Gábor
Szőkéné Szűcs Éva

024. II. Rákóczi Ferenc Mg. Kollégium II.

Lakatos Lászlóné
Dr. Baics Ágnes
Torma József

Juhász Szilvia .
Juhász Ferencné

025. Szent József Katolikus Általános Iskola

Csordás Béla
Eszes Béla
Polyák Miklósné

Dicső Lajosné
Tarjányiné Somodi Erzsébet  

026. Lomb Utcai Óvoda

Bugyi Lászlóné
Herczeg Károlyné
Farkasné Láda Erzsébet

Farkas Pál
Váradi Istvánné

027. Cigány Közösségi Ház I. (Tó u. 36.)

Harczi Istvánné
Baricz Gergely
Bús Jánosné

Baricz Gergelyné
Szűcs Lászlóné



028. Cigány Közösségi Ház II. (Tó u. 36.)

Kakuk Gyuláné
Rokolya Balázs
Iványi Ágnes

Iványi Péterné
Gregussné Modok Annamária 

029. Petőfi u. 7-9. (Tiszti klub)

Vikor Károly
Kristóf Imréné
Cornea Zsolt

Tölgyesi Ágnes
Ács Lajosné

030. Tinódi u. 21. (Kunság Volán Műszaki telep)

Gál Mihály
Dóra Éva
Szűcsné Ambrus Adrienn

Csapi Tünde
Márkus János

23/2010. Kth.
I.) Kiskunhalas város  képviselő-testülete, figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló  1992.  
évi  XXIII.  törvény  34.§  (3)  bekezdésében  foglaltakra  a  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselőire  
vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező  kiemelt  célokat 2010. évre   az alábbiakban  
határozza meg:

Általános célok:

1. A Képviselő-testület  és a Bizottságok döntéseinek a szakmai és jogi előírásoknak megfelelő,  
megalapozott  előkészítése.  A  Képviselő-testületi  előterjesztések  előkészítése  során  fokozott  
figyelem a határidők betartására. A Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseinek határidőre 
történő végrehajtására.

2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  
törvény (KET) szabályainak és az ágazati  jogszabályoknak megfelelő,  jogszerű és szakszerű  
ügyintézés.  Az  ügyintézés  gyorsításával,  egyszerűsítésével,  teljes  körű  tájékoztatással  az  



ügyfelek  elégedettségének  növelése.  Lehetőség  szerint  egyablakos,   elektronikus   ügyintézés  
bevezetése a hatósági ügyek tekintetében.

3. Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  személyes  adatok  védelmével  és  a  közérdekű  adatok 
nyilvánosságával  kapcsolatos  előírások  betartására,  a  közérdekű  adatok  folyamatos  
közzétételére a jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével.

4. A  jogszabályi  változások  elsajátítása,  a  gyakorlatban  történő  megfelelő  alkalmazása,  a  
korszerű, hatékony munkavégzés érdekében a hivatali dolgozók folyamatos oktatása és szakmai 
továbbképzése.

5. A  pályázatokkal  elnyerhető  központi  és  Európai  Uniós  források  felhasználásában  rejlő  
lehetőségek kihasználása.

 
    Szakmai célok:

1. A 2010. évi országgyűlési képviselők választásának, illetve helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester választásának színvonalas, törvényes előkészítése és lebonyolítása. 

2. Az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének  végrehajtásában  a  gazdálkodás  
szabályszerűségének  maradéktalan  biztosítása  mellett,  a  célszerűségi,  hatékonysági  és  
költségtakarékossági szempontok kiemelt figyelembevétele.

3. Az önkormányzati intézmények működési feltételeinek folyamatos figyelemmel kísérése, szakmai  
munkájuk segítése, gazdaságos működés elősegítése.

4. A  helyi adó rendelet szabályainak maximális  betartása, a  megállapított adó bevétel  teljes  
körű behajtására való törekvés.

5. A folyamatban lévő Európai Uniós és hazai fejlesztési források  bevonásával   megvalósuló 
feladatok  figyelemmel kísérése és szakszerű, határidőben történő lebonyolítása.

6. A honlapnak az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő  
működtetése,  folyamatos  fejlesztése,  annak  érdekében,  hogy  a  város  lakossága  megfelelő 
tájékoztatást kapjon az őket érintő ügyekről, döntésekről.

7. Az  Önkormányzat gazdasági társaságaival  a  folyamatos kapcsolattartás kialakítása és 
fejlesztése.

8. Az éves  ellenőrzési munkatervben meghatározott feladatok  maradéktalan  végrehajtása.

9. A  2010. évhez kapcsolódó rendezvények megszervezésében való aktív közreműködés. 

10. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  és intézménye munkájának  segítése.

II.) A Képviselő-testület a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  
szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hszt.) melyet -  többek között – módosított a 2001.  
évi  XXXVI.  törvény,  245/F.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  teljesítmény 



követelmények alapját képező kiemelt célokat a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  részére 
2010. évre az alábbiak szerint határozza meg.:

I. Kiemelt (stratégiai) célkitűzések vagy szakmai feladatok:

1. Az  Egységes  Digitális  Rádiórendszer  (EDR)  alkalmazásának  továbbfejlesztése  az  
irányítása alá tartozó tűzoltóságon.

2. A  tűzmegelőzési  szakterületet  hatékony  irányításával  biztosítsa  a  szakágazat  
jogszerű, ügyfélbarát működését.

3. A tűzoltóság eszközbeszerzésére irányuló pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése,  
lehetőség esetén sikeres részvétel a pályázatokon.

4. A szűkülő  pénzügyi  források  hatékony  felhasználásával  továbbra  is  biztosítsa  az 
intézmény eredményes gazdálkodását.

5. Fordítson  kiemelt  figyelmet  a  szolgálati  törvény,  valamint  a  Cafeteria  rendszer  
módosításából adódó feladatok jogszerű végrehajtására.

II. Kompetencia célok:

1. Felkészültség  /  Számítástechnikai  ismeretek  alkalmazásának  szintje  (1/3.):   A  
tűzoltóságon  bevezetésre  kerülő  új  szoftververziók,  valamint  az  EDR  rendszer  
hatékony működtetése érdekében fejlessze tovább informatikai ismereteit. 

2. Vezetői  magatartás  /  munkatársak  fejlesztése  (7/33.):    A  fellépő  új  szakmai  
követelményeknek  megfelelően  beiskolázással  és  helyi  képzések  szervezésével 
biztosítsa a munkatársak elméleti és gyakorlati fejlesztését. 

III. Egyéni fejlesztését/fejlődését szolgáló célfeladatok:
1. A  gazdasági,  valamint  a  személyügyi  szakterületen  hatályba  lépő  jogszabály 

módosítások ismereteit a munkakörében elvárható szinten sajátítsa el. 
2. Őrizze meg jó egészségi állapotát és fizikai állóképességét.

3. Ismerje  meg  a  tűzoltóság  új  beszerzéseiből  származó  technikai  felszerelések  
sajátosságait. 

24/2010. Kth.
1.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal aljegyzői állásának betöltésére 
pályázatot  hirdet  az  alábbi  tartalommal.  Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  pályázat  közzétételéről  
gondoskodjon.

Pályázati feltétel:
- igazgatásszervezői  vagy  állam-  és  jogtudományi  doktori  képesítés  vagy  okleveles 

közigazgatási  menedzser  szakképesítés,  továbbá  jogi  vagy  közigazgatási  szakvizsgával,  
vagy  az  Országos  Közigazgatási  Vizsgabizottság  elnöksége  által  a  teljes  körűen  
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

- közigazgatási versenyvizsga  ( Ktv. szerint)       
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- legalább 2 éves települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási gyakorlat
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Feladatok:
A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.



A pályázatnak tartalmaznia kell:
Részletes, fényképpel ellátott önéletrajzot.
Végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolatát.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény:
Illetmény  megállapítása  a  köztisztviselők  jogállásáról   szóló  1992.  évi  XXIII.  tv.  előírásai,  
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  28/2001.(IX.27.)  számú a  köztisztviselők  szociális,  jóléti,  
kulturális,  egészségügyi  juttatásairól,  a  munka  és  pihenőidejének  szabályozásáról,  valamint  a  
szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelete, valamint Kiskunhalas Város Polgármesteri  
Hivatalának Közszolgálati Szabályzata alapján

A pályázat benyújtásának határnapja: 2010. április 10.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ferencz Mária jegyző nyújt 77/523-104-
es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatokról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§(1) bekezdése szerint a 
jegyző  javaslatának  figyelembevételével,  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  dönt  a  májusi  
testületi ülésen. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül  
írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát  
fenntartja

Közszolgálati jogviszony időtartama: A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap 
próbaidő kikötésével, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatokat Kiskunhalas Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, az alábbi címre:
Polgármesteri Hivatal,  Dr. Ferenczi Mária jegyző
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám 

25/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  NAPSUGÁR  ÓVODÁK  ÉS  BÖLCSŐDE  alapító  
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Rövid neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Ady E. u.4.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 

törvényben foglaltak szerinti tevékenység  
Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) 

bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. 
Működési területe Kiskunhalas város 
közigazgatási területe a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más 
településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 541587



Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027560
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- 

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv- a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata 
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében 
a pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó 
Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete (340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

- Óvodai nevelés, ellátás 

- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

- Bölcsődei ellátás 

-  Óvodai intézményi étkeztetés 
Kiegészítő tevékenysége: 

- Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza 
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a 
munkahelyi vendéglátásra is.
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

- 851011 Óvodai nevelés, ellátás

- 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

- 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- 889101 Bölcsődei ellátás 

-  562917 Munkahelyi étkeztetés 

- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
Intézményegységei:

- Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Kiskunhalas, Ady E.u.4.

- Magyar Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Magyar u.16.

- Átlós Utcai Tagóvoda



Kiskunhalas, Átlós u.21.

- Szilády Áron Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szilády Á.u.12.

Engedélyezett férőhelyek száma:
2. Napsugár Óvodák és Bölcsőde

 Ady Endre Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely ( 17,25 és 30 fős csoportszoba)
3. Napsugár Óvodák és Bölcsőde

Magyar Utcai Tagóvoda 48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)
4. Napsugár Óvodák és Bölcsőde

Szilády Áron Utcai Tagóvoda 52 óvodai férőhely ( 14,17 és 21 fős csoportszoba) és 10 
bölcsődei férőhely

5. Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Átlós Utcai Tagóvoda 51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba) 

Vagyon feletti rendelkezés:
- A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Telephelyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.              3665hrsz., 
 6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.             2264/1 hrsz.,
 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.                  078/59.hrsz.,
 6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u. 12.     2234 hrsz., 
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 3665 hrsz.-ú 1969 m2 ingatlan a rajta található 
309 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar u.16. sz.alatti 
2264/1 hrsz.-ú 407 m2 ingatlan a rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas Átlós u.21.sz. alatti 
078/59 hrsz.-ú 1416 m2 ingatlan a rajta található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á.u.12.sz. 
alatti 2234 hrsz.-ú 2982 m2 ingatlan a rajta található 343 m2 nagyságú épülettel. A feladatok 
ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az óvoda a rendelkezésre 
álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó 
jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésre álló vagyont 
nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános 
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal 
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
-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  Képviselő-testülete  a  25/2010.Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 220/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.



26/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  SZÁZSZORSZÉP  ÓVODÁK  alapító  okiratának  
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Százszorszép Óvodák
Rövidített neve: Százszorszép Óvodák
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Vasút utca 2.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 

Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 851020  Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) 

bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. 
Működési területe Kiskunhalas város 
közigazgatási területe a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más településről 
is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 541576
Az alapító okirat száma:
Típusa: Óvoda
OM azonosítója: 027567
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv- a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata 
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a 
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó 
Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete (340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

- Óvodai nevelés, ellátás 

- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

- Óvodai intézményi étkeztetés 
Kiegészítő tevékenysége:

- Munkahelyi étkeztetés 
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza 
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi 
vendéglátásra is.
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

- 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

- 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

-  562912 Óvodai intézményi étkeztetés

- 562917 Munkahelyi étkeztetés 

Intézményegységei:

- Százszorszép Óvodák
            Kiskunhalas, Vasút u.2.

6. Lomb Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Lomb u. 5.

7. Felsővárosi Tagóvoda
Kiskunhalas, Szabadság tér 3.

Engedélyezett férőhelyek száma:

- Százszorszép Óvodák
Vasút Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely (21,25 és 30 fős csoportszoba)

- Százszorszép Óvodák 
Lomb Utcai Tagóvoda 87 óvodai férőhely (3 db 29 fős csoportszoba)

- Százszorszép Óvodák
Felsővárosi Tagóvoda 135 óvodai férőhely (24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba)

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Vasút u.2.                              4758 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Lomb u.5                               5193 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 3.                    2170 hrsz.,  
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 4758 hrsz.-ú 1745 m2 ingatlan a rajta található 
található 270 m2 épülettel, valamint intézményegységei vonatkozásában a Kiskunhalas Lomb u.5. 
Alatti 5193 hrsz.-ú 5633 m2 ingatlan a rajta található 884 m2 épülettel, továbbá a Kiskunhalas, 
Szabadság tér 3.sz. Alatti 2170 hrsz.-ú 2479 m2 ingatlan a rajta található 555 m2 épülettel.
Vagyon feletti rendelkezés: 

- A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-
testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
- Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a 
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
- A bérbeadásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben 
folyó nevelő-oktató munkát, mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi 
vendéglátásra is.

Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános 
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal 
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
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 jogviszony



Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  26/2010.Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 221/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát 
veszti.

27/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai 
Szakszolgálat

Rövid neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 

Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény az óvodai nevelés feladatának 

ellátásakor a közoktatási törvény 90.§ 81) 
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. 
Működési területe Kiskunhalas város 
közigazgatási területe a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más településről 
is fogadhat gyermekeket. Bölcsődei ellátás 
tekintetében Kiskunhalas város illetékességi 
területe a felvételi körzet. Az intézmény a 
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását a 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
illetékességi területén végzi.

Törzskönyvi száma: 541565
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027563
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv -a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata 
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a 
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó 
Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete (340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:



- Óvodai nevelés, ellátás 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

- Bölcsődei ellátás 

- Óvodai intézményi étkezés

- Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

- Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 

- M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 

Kiegészítő  tevékenysége:

- Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza 
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi 
vendéglátásra is. 
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

- 851011 Óvodai nevelés

- 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

- 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

- 889101 Bölcsődei ellátás  

- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés

- 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

- 562917 Munkahelyi étkeztetés

- 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 

- 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
Intézményegységei:

- Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat 
Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

- Bajza Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.

Engedélyezett férőhelyek száma:
8. Bóbita Óvoda és Bölcsőde

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

9. Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bajza Utcai Tagóvoda                     87 óvodai férőhely és 10 bölcsődei férőhely( 3 db 

   29 fős csoportszoba)
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.         4730/21 hrsz.,



6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2                    630/1 hrsz.

Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta 
található 2283 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó Ervin 
u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a 
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a 
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az intézmény a rendelkezésre 
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 
Vagyon feletti rendelkezés:

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

Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános 
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal 
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
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  Képviselő-testülete  a  27/2010.Kth.  Számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 223/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.

28/2010. Kth.
A Képviselő-testület  a  FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítását az  
alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola
Rövidített neve: Felsővárosi Általános Iskola 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 

Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 852010 Alapfokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) 

bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát 
el. Működési területe Kiskunhalas város illetve 
Pírtó község  közigazgatási területe a fenntartó 
által meghatározott felvételi körzet szerint. 
Szabad kapacitása terhére az intézmény más 
településről is fogadhat tanulókat.

Törzskönyvi száma: 340995



Az alapító okirat száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027805
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete, Pírtó Község Önkormányzata a 
társulási szerződésben foglaltak alapján

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas-Pírtó Mikrotérségi Oktatási 
Társulás(Kiskunhalas, Hősök tere 1.)a társulási 
szerződésben foglaltak alapján

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
6414, Pírtó, Dózsa György u.19.

Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4.évfolyamon)

- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 1-4.évfolyamon

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- Általános iskolai napközi otthoni nevelés

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 1-4.évolyamon

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- Iskolai intézményi étkeztetés

- Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)

- Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)

- Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

- Könyvtári szolgáltatások

- Munkahelyi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége:

- Munkahelyi étkeztetés

- Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
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

- 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4.évfolyamon)

- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon.

- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-
8.évfolyamon

- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

- 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

- 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

- 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

- 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

- 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése

- 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon

- 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés

- 562917 Munkahelyi étkeztetés

- 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- 852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)

- 852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam)

- 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

- 910123 Könyvtári szolgáltatások

- 821100 Összetett adminisztratív szolgáltatások

- 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 



Intézményegységei:  Felsővárosi Általános Iskola Pírtói Tagintézmény
6414 Pírtó Rákóczi u.32.
Évfolyamai:1-8.évfolyam (8. évfolyam)

Engedélyezett férőhelyek száma:
10. 1-4.évfolyam 337 tanuló
11. 5-8.évfolyam 390 tanuló ebből 

Pírtói Tagintézmény 1-8.évfolyam 120 tanuló
összesen: 847 tanuló

12. Felnőttoktatás 30 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 5.                   2167 hrsz.
6414 Pírtó Rákóczi u. 2.                                      37 hrsz.  
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 372 hrsz.-ú 6967 m2 területű ingatlan a rajta található 3820 m2 iskola, tornaterem, 
ebédlő épülettel, továbbá a Szabadság tér 5.sz. Alatti 2167 hrsz. számú 953 m2 területű ingatlan a 
rajta található 130 m2 alapterületű épülettel. A Pírtói Tagintézmény vonatkozásában: Pírtó Rákóczi 
u.2.sz. Alatti 37 hrsz.-ú ingatlan a rajta található 1-8.évfolyamos oktatáshoz szükséges épületekkel. A 
feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartók vagyonrendelete alapján.
Vagyon feletti rendelkezés: 

- 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 
elkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az 
iskola igazgatójának kinevezésekor a Kiskunhalas-Pírtó Intézményfenntartó Oktatási Társulás 
társulási szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.
-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  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a 
28/.2010.Kth. számú határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 223/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.

29/2010. Kth.
A  Képviselő-testület  a  FAZEKAS  GÁBOR  UTCAI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA alapító  okiratának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Rövidített neve: Fazekas Általános Iskola 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Fazekas Gábor u.1.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 

Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 852010  Alapokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) 



bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát 
el. Működési területe Kiskunhalas város 
közigazgatási területe a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más településről 
is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 341091
Az alapító okirat száma:
Típusa: általános iskola
OM azonosítója: 027804
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4.évfolyamon)

- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 1-4.évfolyamon

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- Általános iskolai napközi otthoni nevelés

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 1-4.évolyamon

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- Iskolai intézményi étkeztetés

Kiegészítő tevékenysége:

- Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
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:

- 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4.évfolyamon)

- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon.

- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-
8.évfolyamon

- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

- 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon

- 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés

- 562917 Munkahelyi étkeztetés

- 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8.(8.évolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4.évfolam 306 tanuló
5-8.évfolyam 300 tanuló
összesen: 606 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas 630/1 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon: 
a székhelyén lévő 630/1 hrsz.-ú 9369 m2 ingatlan a rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem. A 
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktatató feladatainak ellátására szabadon 
használhatja, a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a 
rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

- 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: 

13. közalkalmazotti jogviszony

- munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 29./2010..Kth. 
számú határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 224/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.

30/2010. Kth.
A Képviselő-testület  a  KERTVÁROSI  ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító  okiratának  módosítását  az 
alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Kertvárosi Általános Iskola
Rövidített neve: Kertvárosi Ált.Isk.
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Nyírfa utca 23.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 

Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR 08): 852010 Alapfokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) 

bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát 
el. Működési területe Kiskunhalas város 
közigazgatási területe, Imrehegy község 
közigazgatási területe a Kiskunhalas város és 
Imrehegy község által kötött oktatási 
megállapodásának megfelelően, a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más 
településről is fogadhat gyerekeket

Törzskönyvi száma: 341552
Az alapító okirat száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027807
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4.évfolyamon)



- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 1-4.évfolyamon

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 5-8.évfolyamon

- Általános iskolai napközi otthoni nevelés

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 1-4.évolyamon

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- Iskolai intézményi étkeztetés

Kiegészítő tevékenység 
- Munkahelyi étkeztetés 

- Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
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:

- 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4.évfolyamon)

- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon.

- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-
8.évfolyamon

- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

- 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon

- 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása



- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés

- 562917 Munkahelyi étkeztetés

- 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8.évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4. évfolyam 208 tanuló
5-8.évfolyam 270 tanuló
összesen: 478 tanuló
Feladat ellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 2884/1 hrsz.-ú 15325 m2 ingatlan a rajta található 3380 m2  iskola és tornaterem 
épülettel, továbbá gyakorló kerttel, szabadtéri sportlétesítményekkel. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó 
jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont 
nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

- 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 
elkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A 
1992. évi XXXIII. tv. a Közalkalmazottak jogállásáról  (továbbiakban: Kjt.) és a 1993. évi LXXIX. tv 
a Közoktatásról (továbbiakban: Ktv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

14. közalkalmazotti jogviszony, 

- Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  30/2010.Kth. 
számú határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 225/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.

31/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:



Intézmény neve: Szűts József Általános Iskola
Rövidített neve: Szűts J. Ált. Iskola
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Köztársaság u.9.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 

Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 852010 Alapfokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) 

bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát 
el. Működési területe Kiskunhalas város 
közigazgatási területe a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más 
településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 341507
Az alapító okirat száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027806
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4.évfolyamon)

- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 1-4.évfolyamon

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 5-8.évfolyamon

- Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

- Általános iskolai napközi otthoni nevelés

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 1-4.évolyamon

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége:

- Munkahelyi étkeztetés



- Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
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

- 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4.évfolyamon)

- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon.

- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-
8.évfolyamon

- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

- 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

- 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon

- 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon

- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés

- 562917 Munkahelyi étkeztetés

- 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:

- 1-4.évfolyam 234 tanuló
- 5-8.évfolyam 300 tanuló

összesen: 534 tanuló

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon: Kiskunhalas, 3668 hrsz.-ú ingatlan 
Feladatellátást szolgáló vagyon:



a székhelyén lévő Köztársaság u.9. Szám alatti 3668 hrsz.-ú 6287 m2 ingatlan a rajta található 2905 
m2 területű iskola, konyha és tornaterem. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti 
nyilvántartott eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató 
feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó 
vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

- 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. 
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi 
LXXIX. tv a Közoktatásról(továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

15. Közalkalmazotti jogviszony, a

-  Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 31/2010.Kth. 
számú határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.

32/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  BERNÁTH  LAJOS  KOLLÉGIUM alapító  okiratának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Bernáth Lajos Kollégium
Rövidített neve: Bernáth Lajos Kollégium 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Bajza utca 1/a.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 

Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 559000 Egyéb szálláshely -szolgáltatás
Működési területe: A kollégium körzeti feladatokat lát el. Önálló 

beiskolázást nem folytat. A kollégium a 
felvételt nyert gyermekeknek, tanulóknak 
férőhelyet biztosít, lehetőséget nyújt az 
önképzés, önmegvalósítás, a tehetség 
kibontakoztatására, elősegíti művelődésüket, 
testedzésüket, a szabadidő hasznos és tartalmas 
eltöltését. Körzetét az oktatási intézményekbe 
felvett tanulók lakóhelye határozza meg.

Törzskönyvi száma: 341518
Az alapító okirat száma:
Típusa: Kollégium
OM azonosítója: 037953
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-



testülete 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv
Kiegészítő  tevékenysége:

- Munkahelyi étkeztetés

- M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás.
Alap tevékenysége 2010.01.01-től

- Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
- Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése
- Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
- Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
- Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás 
- Sajátos nevelési igényű tanulók/ megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 
- Könyvtári szolgáltatások
- Egyéb étkeztetés 

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 kollégiumban működő diákkörök munkáját, a szabadidős és 
sporttevékenységet. A kollégiumi kapacitás jobb kihasználtsága érdekében, nyáron, tavaszi, téli 
szünetben turizmus, sportrendezvények céljára az intézmény bérbe adható. Az intézményben 
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-
oktató munkát, a mindennapos testedzést és az intézményben 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

- 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára.

- 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelés

- 855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

- 855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

- 80121-4 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás 



- 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók/ megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 

- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- 910123 Könyvtári szolgáltatások

- 562919 Egyéb étkezés

- 562917 Munkahelyi étkeztetés

- 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás

- 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása 
önkormányzati költségvetési szervnél

Intézményegységei: nincsenek
Engedélyezett férőhelyek száma: 204 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a. 569.hrzs.-ú
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 596 hrsz.-ú 5168 m2 területű ingatlan a 
rajta található 3224 m2 kollégiumi épülettel, konyhával. A feladatok ellátásához rendelkezésre 
állnak a leltár szerinti nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó 
jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. A kollégium a rendelkezésre álló 
helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe adhatja. 
Vagyon feletti rendelkezés:

- 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 intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi 
LXXIX. tv a Közoktatásról(továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

16. közalkalmazotti jogviszony, 

- a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  32/2010.Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 227/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.

33/2010. Kth.



A  Képviselő-testület  a  II.  RÁKÓCZI  FERENC  MEZŐGAZDASÁGI,  KÖZGAZDASÁGI,  
INFORMATIKAI  SZAKKÖZÉPISKOLA  ÉS  KOLLÉGIUM alapító  okiratának  módosítását  az  
alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, 
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola 
és  Kollégium

Rövid neve: II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és 
Kollégium 

Rövidített neve: II. Rákóczi F.Szki.és Koll.
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Kossuth L. utca 39.
Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység és a 
szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. 
Törvényekben foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 853100 Általános középfokú oktatás
Működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát 

el.
Törzskönyvi száma: 338877
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027977
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- 

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv
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
17. Egyéb szálláshely szolgáltatás
18. Üdültetés
19. 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:
20. 853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13)
21. 853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
22. 853231  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési 

évfolyamokon
23. 559011  Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
24. 855921 Nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 
25. 855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
26. 855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
27. 854211  Felsőfokú szakképzés
28. 853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
29. 853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
30. 931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
31. 910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
32. 562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése
33. 562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
34. 562917  Munkahelyi étkeztetés
35. 561000  Éttermi, mozgó vendéglátás
36. 960900  M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
37. 479909  Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
38. 559099  Egyéb m.n.s. Szálláshely szolgáltatás
39. 552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás
40. 562920  Egyéb vendéglátás
41. 479901  Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél



42. 731200  Médiareklám
43. 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
Műszaki informatikus
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
Pénzügyi szakügyintéző

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:
- 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 Önkormányzati Képviselő-testülete a 33/2010.Kth. 
számú határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 228/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.

34/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  BIBÓ  ISTVÁN  GIMNÁZIUM alapító  okiratának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Bibó István Gimnázium
Rövidített neve: Bibó-gimnázium
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 

Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 853100 Általános középfokú oktatás
Működési területe: Országos beiskolázási terület lát el.
Törzskönyvi száma: 338866
Az alapító okirat száma:
Típusa: Gimnázium 
OM azonosítója: 027951
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

- Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében 
felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsga megszerzésére.

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)

- Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

- Diáksport

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Kiegészítő tevékenysége:

- Munkahelyi étkeztetés

- Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás



- M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
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

- 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.)

- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon)

- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés

- 562917 Munkahelyi étkeztetés

- 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

- 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai:

44. 7-12. (6.évfolyam)
45. 9-12. (4.évfolyam)

Engedélyezett férőhelyek száma:

- nappali 7-12. évfolyam 200 tanuló

- nappali 9-12.évfolyam 420 tanuló
összesen: 620 tanuló

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400  Kiskunhalas Szász Károly u.21.           2604/14 hrsz. ingatlan
Feladatellátást szolgáló vagyon: 
a székhelyén lévő 2604/14 hrsz.-ú 48509 m2 területű ingatlan a rajta található 5817 m2 iskola, 
tornaterem épületekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott 
tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak 
ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni.  
Vagyon feletti rendelkezés:

-  A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzati 
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,
- Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  34/2010.Kth. 
számú határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 229/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.

35/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Városi  Bölcsőde  Alapító  Okiratának  módosítását  az  
alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Bölcsődéje

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Május 1.tér 3/A
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A személyes gondoskodást nyújtó ellátás 

1993.évi III. törvény és a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.évi XXXI.törvény

Szakágazati száma (TEÁOR): 889110 Bölcsődei ellátás 
Működési területe: Kiskunhalas Város
Törzskönyvi száma: 633138
Az alapító okirat száma:
Típusa: Bölcsőde
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő- testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv -a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata 
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében 
a pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó 
Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete (340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

- Bölcsődei ellátás 

Kiegészítő tevékenysége:

- M.n.s egyéb személyi szolgáltatás 

- Munkahelyi étkeztetés



Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. Bérletbe adásra akkor van lehetősége, ha az nem akadályozza 
az intézményben folyó munkát.
Szakfeladatai 2010.01.01-től

889101 Bölcsődei ellátás
960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
562917 Munkahelyi étkeztetés

Intézményegységei: nincsenek
Engedélyezett férőhelyek száma: 40 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Május 1.tér 3/A  2254 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon:   A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő, 
2254 helyrajzi számú 1760 m2 ingatlan a rajta található 207 m2 épülettel. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök.
Vagyon feletti rendelkezés: 

- A Kiskunhalas Város Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell 
eljárni.
- A bölcsőde a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.

Az intézményvezető kinevezése:  Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 
bízza meg.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1997. évi XXXI. 
tv a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyer) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

- Közalkalmazotti jogviszony, 
46. a  Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  35/2010.Kth.  Számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 230/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.

36/2010. Kth.
A képviselő-testület a Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Martonosi Pál Városi Könyvtára

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Szövetség tér 11.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A 1997.évi CXL. Törvény
Szakágazati száma (TEÁOR): 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
Működési területe: Kiskunhalas Város
Törzskönyvi száma: 542133
Az alapító okirat száma:
Típusa: Városi könyvtár
OM azonosítója:
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.



Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata 
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a 
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete (340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Könyv-kiskereskedelem

Kiegészítő tevékenysége:

- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

-  M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység

- M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás 
Vállalkozási tevékenysége: Az intézményi vállalkozói tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását 
alaptevékenysége körében hasznosítja.
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

- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- 581100 Könyvkiadás

- 581900 Egyéb kiadói tevékenység

- 476100 Könyv-kiskereskedelem

- 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

- 932919 M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység

- 932918 M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás 
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyen lévő 4889 hrsz. 4232 m2 ingatlan, a rajta található 868 m2 
épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. A rendelkezésre 
álló vagyontárgyakat a könyvtári feladatok ellátására szabadon használhatja.
Vagyon feletti rendelkezés: 

- 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.

- A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni.

Az intézményvezető kinevezése: A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati 
eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 
végrehajtásáról, egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet, valamint az 
1997. évi CXL. Tv. a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről alapján.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

- Közalkalmazotti jogviszony, 
47. a munka törvénykönyve alá tartozó jogviszony



Az alapító okiratot  Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  a  36/2010.Kth.  Számú határozatával 
elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 231/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.

37/2010. Kth.
A Képviselő-testület  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezetének  Alapító  Okiratát  az 
alábbiak szerint  fogadja el:

Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Kuruc V.tere  17. 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. 

Törvény
Szakágazati száma (TEÁOR): 841116 Általános közigazgatás
Működési területe: Kiskunhalas Város

Törzskönyvi száma: 340247
Az alapító okirat száma:
Típusa: Kisegítő Szolgálat 
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

- Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi,területi 
szinteken

Kiegészítő tevékenysége:

- Óvodai intézményi étkeztetés

- Munkahelyi étkeztetés

- Éttermi, mozgó vendéglátás 

- Háziorvosi ügyeleti ellátás

- Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

- Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

- Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját 
kapacitása terhére bevételeket képezhet.



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

- 841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi 
szinteken

- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés

- 562917 Munkahelyi étkeztetés

- 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

- 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

- 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

- 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás

- 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Intézményegységei: nincsenek
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:

- KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V.tere 17.
- Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5.
- Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.2.
- Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28.

Feladatellátást szolgáló vagyon: 
- Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.2.

Vagyon feletti rendelkezés:
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a végrehajtásáról, 
egyes kérdések rendezésére vonatkozó 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet  - az államháztartás 
működési rendjéről és a 2008. évi CII.  Tv. a költségvetés alapján.
Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével:
a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon- két évet meg nem haladó- határozott időtartamú 
bérbeadás útján történő hasznosítására.
b) a használatban, kezelésében lévő 300.000-1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi eszköz értékesítése és 
vásárlása.

48. behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft  értékhatár alatt.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó feladatellátást. 
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony 
megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  37/2010.Kth.  Számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 232/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.



38/2010. Kth.
A Képviselő-testület a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza  
meg:

Intézmény neve: Kiskunhalas Város Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Kőrösi út 21.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény szerinti 
tevékenység 

Szakágazati száma (TEÁOR): 842520 Tűzvédelmi tevékenységek
Törzskönyvi száma: 541554
Az alapító okirat száma:
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete
Szakmai felügyeleti szerve: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1149 Budapest XIV. kerület. Mogyoródi út 43.
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Vezetőjének kinevezési rendje: A hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát a 

városi önkormányzat Képviselő-testülete az 1996.évi 
XLIII. törvény szerint határozatlan időre nevezi ki. A 
kinevezés előtt
ki kell kérni az illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgató véleményét.

Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közhatalmi költségvetési szerv (rendvédelmi szerv)
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerinti tűzoltási és 
műszaki mentési tevékenységet végez, illetőleg közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági 
intézkedések végrehajtásában, ennek érdekében állandó készenléti szolgálatot tart. A tűzoltóparancsnok eljár a 
tűzvizsgálatban, a tűzvédelmi ellenőrzés során és szakhatósági ügyekben, valamint I. fokú tűzvédelmi hatósági 
feladatokat lát el. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján a működési területen kívüli vonulások biztosítása.
8425 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem
84252 Tűzvédelmi tevékenységek 
842521-1 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
842522-1 Megelőzés, (szak) hatósági tevékenység
                 Illetékességi területén ellátja a tűzvédelmi tevékenységet
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Kiegészítő tevékenysége a 2010. január 01.től hatályos szakfeladat szerint:

842521-2 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása

A tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól szóló 37/199. (VI.11.) BM rendelet, a tűzoltósági 



célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, szakfelszerelések rendeltetéséről eltérő használatának 
szabályairól szóló 34/1996. (XII.29.) BR rendelet szerint:

- Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás
- légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenőrzése
- légzőpalack töltése
- kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése
- tűzoltótömlők nyomáspróbázása
- tűzcsapellenőrzés, karbantartás
- vízeltávolítás, vízszívatás, vízszállítás
- fakivágás, fanyesés
- magasban végzett munka végrehajtása
- épületek,építmények, bontási munkálatai
- daruzás
- teherfuvarozás
- rendezvények, építmények, épületek tűzvédelmi biztosítása
- mozgásképtelen gépjárművek szállítása speciális autómentővel
- tárgykiemelés
- automatikus tűzjelzések fogadása speciális fogadóközpont létrehozásával
- speciális eszközök és gépjárművek, ingatlanok bérbe adása 
A kiegészítő tevékenység végzése nem veszélyezteti az alaptevékenység ellátását.

Kisegítő tevékenysége: nincs
Vállalkozási tevékenysége: nincs
Szakfeladatai:2010.01.01-től
8425 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem
84252 Tűzvédelmi tevékenységek
842521-1 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
842522-1 Megelőzés, (szak) hatósági tevékenység 
                 Illetékességi területén ellátja a tűzvizsgálati tevékenységet.
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

illetékessége:
A Kiskunhalai Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság illetékességi területe, a hatályos rendelet alapján:
1.Balotaszállás                  2. Borota                           3. Csólyospálos
4.Harkakötöny                   5. Jánoshalma                   6. Kelebia
7. Kéleshalom                    8. Kiskunhalas                  9. Kiskunmajsa
10.Kisszállás                     11.Kömpöc                      12. Kunfehértó
13. Mélykút                       14. Pírtó                           15. Szank
16. Tompa                          17.Zsana 

- Működési területe:
A Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési területe, a hatályos rendelet alapján:

      Elsődleges működési körzet:
1.Balotaszállás                        2.Csólyospálos                    3. Harkakötöny
4.Kelebia                               5.Kiskunhalas                         6. Kiskunmajsa
7. Kisszállás                          8 Kömpöc                            9. Kunfehértó
10.Pirtó                                 11. Tompa                           12. Zsana
13. Szank     
Segítségnyújtási működési körzetek:
A/ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok működési területe:
1. Baja                                   2. Kalocsa                              3. Kecskemét
4.Kiskőrös                             5. Kiskunfélegyháza
6. Szeged

B/ Önkéntes tűzoltóságok működési területe:
1. Bácsalmás                        2. Jánoshalma                       3. Kecel
4. Kerekegyháza                  5. Ruzsa                                6. Lajosmizse
7. Soltvadkert                       8. Szabadszállás                         

  A feladatellátást szolgáló vagyon:



  A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, a kiskunhalasi 6398/8. hrsz alatt felvett 1 ha 9955m2 
alapterületű, tűzoltóság művelési ágú, Kiskunhalas, Kőrösi út 21. számú ingatlan a használatába-adási szerződésben 
meghatározott megállapodás szerint, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb 
készletek. Feladatainak ellátásához rendelkezésre bocsátott vagyon fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával 
kapcsolatos költségeket az intézmény viseli. 
 Ellátott feladatok és tevékenységek forrásai:
A Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által ellátott és jelen  Alapító Okiratban felsorolt feladatoknak 
és tevékenységeknek forrásait az intézmény mindenkori költségvetése tartalmazza, amely részét képezi Kiskunhalas 
Város Önkormányzata mindenkor hatályos költségvetési rendeletének és annak módosításainak.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tagjai hivatásos 
szolgálati viszonyban álló tűzoltók, akik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatai viszonyáról 
szóló 1996.évi XLIII. Évi törvény hatálya, valamint közalkalmazottak, akik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. Törvény hatálya alá tartoznak.

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 38/2010.Kth. számú határozatával 
elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 233/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.

39/2010. Kth.
A Képviselő-testület Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint határozza meg:

Intézmény neve: Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
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 Helyi önkormányzatok valamint 
Többcélú Kistérségi Társulások

Működési területe: Kiskunhalas Város közigazgatási területe, 
valamint azon települések, melyekkel 
kapcsolatban jogszabály területi feladatellátást 
állapít meg.

Törzskönyvi száma: 338800
Az alapító okirat száma:
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közhatalmi költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv 
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 

- 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

- 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

- 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése ellenőrzése

- 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

- 842421 Közterület rendjének fenntartása

- 842428 Bűnmegelőzés” társadalmi bűnmegelőzés stratégiája 

- 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 

- 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 

- 890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 

- 890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
támogatásuk

- 890441 Közcélú foglalkoztatás

- 890442 Közhasznú foglalkoztatás

- 890443 Közmunka

- 900001 Intézmény finanszírozás

- 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

Az alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  39/2010.Kth. 
számú határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 234/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.

40/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági,  Közgazdasági,  
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítását jóváhagyja.

41/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  pályázatot  hirdet  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  

Szervezetének vezetői állására az alábbiak szerint: .

- Képesítési  feltétel:   pénzügyi,  gazdasági  szakirányú  felsőfokú  iskolai  
végzettség,  vagy  felsőfokú  iskolai  végzettség  és  emellett  legalább államháztartási  (költségvetési)  
mérlegképes könyvelő képesítés.

- Kiegészítő feltétel:   legalább 5 év szakirányú gyakorlat.

- Előnyt jelent:   költségvetési intézményben szerzett szakirányú gyakorlat.

- A pályázat benyújtása:   a teljes pályázati anyag nyomtatott formában, 

- A  pályázat  benyújtásának  határideje:   a  Kormányzati  Személyügyi  
Szolgáltató Központ internetes oldalán -  www.kszk.gov.hu /KÖZIGÁLLÁS-lapon való megjelenést  
követő 30. nap.

- A  pályázathoz  csatolni  kell:   a  szakirányú  gyakorlatot  igazoló  
dokumentumokat,  az iskolai  végzettség igazolására az oklevél,  képesítést  igazoló bizonyítványok,  
tanúsítványok másolatát,  továbbá a büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt.  Szakmai  
önéletrajzot  (lehetőleg  „europass”  formátumban).   A  pályázó  írásos  nyilatkozatát  arról,  hogy 
személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggésben  szükséges  kezeléséhez,  valamint  a  
pályázat  tartalmának  az  elbírálásban  és  a  döntéshozatalban  érintettek  számára  való  
hozzáférhetőségéhez hozzájárul.

- 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 munkakör megnevezés:   Költségvetési Intézmények Gazdasági  
Szervezetének igazgatója

- A vezetői besorolás:   Közalkalmazotti törvény szerinti: kinevezett magasabb 
vezető

http://www.kszk.gov.hu/


- A kinevezés időtartama:   5 év

- A megbízás kezdő napja:   2010. augusztus 1.

- A megbízás megszűnésének időpontja:   2015. július 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti a munkakörnek megfelelő besorolás

42/2010. Kth.
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete 2010. március 8-i hatállyal megszünteti a „táborozási  

ügyintéző”  munkakört.  Ennek  következtében  1  fővel  csökkenti  a  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági Szervezetének engedélyezett létszámkeretét. 

2. A  KIGSZ  igazgatója  tegye  meg  a  közalkalmazotti  álláshely  megszűnésével  kapcsolatos  
munkajogi  intézkedéseket,  gondoskodjon  az  érintet  közalkalmazott  jogos  járandóságainak 
biztosításáról. 

3. A  táborozási  ügyintéző  azonnali  hatállyal  adja  át  a  birtokában  lévő  dokumentumokat,  
eszközöket, bélyegzőket a KIGSZ igazgatójának.

4. Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vakáció Non-profit  
Kft.  felügyelő-bizottságával  és  a  közgyűlés  tagjaival  vizsgálják  meg  a  költséghatékony 
táborszervezői  feladat  ellátás  lehetőségeinek  közös  kialakítását,  úgy,  hogy  a  most  kezdőd 
táborozási szezon előkészületei zavartalanságát biztosítsák, és Kiskunhalas város költségterhei 
a táborszervezés vonatkozásában ne haladják meg a 2009. évi szintet.

5.

43/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatnak  az  1.  számú 
melléklet  szerinti  2009.  évi  rendezvény-  és  programtervének  beszámolóját  és  a  2010.  évi  
programtervét elfogadja.
2.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Német  Kisebbségi  Önkormányzatnak  a  2.  számú 
melléklet  szerinti  2009.  évi  rendezvény-  és  programtervének  beszámolóját  és  a  2010.  évi  
programtervét elfogadja.

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Martonosi Pál Városi Könyvtárnak a 3. számú melléklet  
szerinti  2009.  évi  rendezvény-  és  programtervének  beszámolóját  és  a  2010.  évi  programtervét  
elfogadja.

4.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  
Közművelődési  Non-profit  Kft.   4.  számú  melléklet  szerinti  2009.  évi  rendezvény  és  
programtervének beszámolóját és a 2010. évi programtervét elfogadja.

44/2010. Kth.

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  igazolja,  hogy  a  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  
Kulturális  és  Közművelődési  Non-profit  Kft.  2010.  évi  pénzügyi  tervében  a  technikai,  műszaki  
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására 500.000,- Ft önrésszel rendelkezik. 

45/2010. Kth.
A Képviselő-testületet jóvá hagyja a már folyamatban lévő    TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázatunk 
továbbfejlesztését,  feltételeinek  javítását  azzal,  hogy  hozzájárul  a  TIOP-1.1.1/09/1  -  „A 
pedagógiai,  módszertani  reformot  támogató  informatikai  infrastruktúra  fejlesztése”  címmel  
pályázat  benyújtásához.  Felhatalmazza a Polgármestert  az ezzel  kapcsolatos dokumentumok 
aláírására.



46/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a lakossági járdaépítések 2010. évi támogatásának mértékét az éves 
költségvetési előirányzaton belül a következők szerint állapítja meg:

- új betonjárda építésére                                                      3.000,- Ft/m2

- térkőből épített járda építésére                                          3. 500,-Ft/m2

A támogatás csak az előzetes igény-bejelentés alapján, közútkezelői hozzájárulás megadása után 
biztosítható.

A támogatási rendszerről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatni kell.

47/2010. Kth.
1./ Képviselő-testület a 2010-as költségvetésében 3.000,- eFt-t biztosít a  „Kiskunhalasi kistérség 
közmunkaprogramja -  2010/01 tél-tavasz”  című közmunkaprogramból a Kiskunhalasra eső rész  
előfinanszírozására. Az összeg tartalmazza a 692.398,-Ft-s önerőt is.

2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,  a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  és  
Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  között  kötendő  és  a  „Kiskunhalasi  kistérség  
közmunkaprogramja  -  2010/01  tél-tavasz”  című  pályázat finanszírozásáról  szóló  megállapodás  
aláírására.

48/2010. Kth.

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  határozat  mellékletét  
képező, 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

49/2010. Kth.

A  Képviselő-testület  elfogadja  a  pályázathoz  kapcsolódó  Részletes  Megvalósíthatósági  
Tanulmányban (RMT) leírt Díjpolitikai elképzelést.

50/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város szennyvíz-közművei üzemeltetése során keletkezett  
vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

51/2010. Kth.
1.  A  Képviselő-testület  elfogadja  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító  Konzorcium  munkájáról  a  
2009. évi beszámolót.

2.  A  Képviselő-testület  elfogadja  a  KEOP-2009-1.3.0  Ivóvízminőség  javítása  program 
megvalósítására  létrehozott  „Mindennapi  vizünk”  Ivóvíz-javító  Önkormányzati  Társulási  
megállapodását.
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert a megállapodás aláírására.

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatát a társulásban a polgármester képviseli.

52/2010. Kth.



A  Képviselő-testület  a  Halasvíz  Kft.  beszámolóját  a  2009.évi  vízi-közmű  felújítási  alap 
felhasználásáról elfogadja.

53/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete lemond a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának 
előirányzatából megvalósult - 7032009306701 döntés azonosító számú, 030006109K sz. támogatási  
szerződés - Kiskunhalas, Kossuth utcai parkoló felújítása című projekt megvalósításához fel nem 
használt        1.875.- Ft vissza nem térítendő támogatásról.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Lemondó nyilatkozat és módosított  
költség-forrás táblák aláírására.

54/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete lemond a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának 
előirányzatából  megvalósult  -  7032009302201  döntés  azonosító  számú,  030002709U  sz.  
támogatási szerződés - Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca ( Nyírfa utca- Pálma téri szakasz) 
burkolat felújítása című projekt megvalósításához fel nem használt 5.000.- Ft vissza nem térítendő  
támogatásról.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Lemondó nyilatkozat és módosított  
költség-forrás táblák aláírására.

55/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete lemond a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának 
előirányzatából megvalósult - 7032009306601 döntés azonosító számú, 030006309K sz. támogatási  
szerződés  -  Kiskunhalas,  Kossuth  utca  járda  felújítása  című  projekt  megvalósításához  fel  nem 
használt 23.400.- Ft vissza nem térítendő támogatásról.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Lemondó nyilatkozat és módosított  
költség-forrás táblák aláírására.

56/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  
szóló beszámolót elfogadja.

57/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  Egészségügyi,  Foglalkoztatási  és  Szociális  Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

58/2010. Kth.
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (III.07.) sz. rendelet 7.§  
(4)  bekezdésében  foglaltakra  figyelemmel  elfogadja  a  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági 
Bizottság  átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját.

59/2010. Kth.
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007 (III.07.) sz. rendelet 7.§  
(4)  bekezdésében  foglaltakra  figyelemmel  elfogadja  a   Művelődési,   Oktatási   és  Vallásügyi  
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját.



60/2010. Kth.
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (III.07.) sz. rendelet 7.§  
(4)  bekezdésében  foglaltakra  figyelemmel  elfogadja  a  Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és 
Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját.

61/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  melléklet  forma  szerint  Bérleti  Szerződést  köt  a 
Közlekedésfejlesztési  Koordinációs  Központtal  (1024  Bp.,  Lövőház  u.  39.)  a  Magyar  Állam  
tulajdonában lévő 0625 hrsz.-ú terület 7018 m2 nagyságú részének és a 6373 hrsz.-ú terület 526 m2  

nagyságú részének kerékpárút megépítés céljára történő igénybe vételére.

A  Képviselő-testület  kezdeményezi  az  érintett  állami  tulajdonú  ingatlanrészek  önkormányzati  
tulajdonba  adását,  egyben  Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Bérleti  Szerződést  aláírja,  
továbbá az állami tulajdonba vételhez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye, a  
szükséges okiratokat aláírja.

A  Képviselő-testület  megbízza  és  felhatalmazza  a  Halasi  Többcélú  Kistérségi  Társulást,  hogy  
közreműködjön és eljárjon a bérleti szerződés és a tulajdonjog megszerzés előkészítésében.

62/2010. Kth.
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 5840 hrsz ingatlannak a rendezési terv 
szerinti megosztását követően kialakult mintegy 1713 m2 területét értékbecsült áron, ½-½ 
arányban Hambalkó Eriknek és Földvári Zoltánnak.
Kérelmezőknek az általuk tulajdonolt 5841 hrsz. ingatlan megosztása során az 5987/3 hrsz.  
önkormányzati úthoz csatolt terület nagyságával – mintegy 130 m2 – csökkentett, megközelítően 
1583 m2 terület értékét kell megfizetniük. A megosztás és a szükséges közműáthelyezések költsége 
az Önkormányzatot, a tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségek kérelmezőket terhelik.

A terület  értékesítési  áráról az értékbecsült  ár figyelembevételével  a Pénzügyi,  Költségvetési  és  
Gazdasági  Bizottság dönt.  A Képviselő-testület  egyben megbízza a Halasi  Városgazda Zrt.-t  az 
eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

63/2010. Kth.
A Képviselő-testület értékesítésre jelöl ki a 078/198 hrsz. alatti ingatlanból a rendezési terv szerinti  
megosztást  követően  mintegy  560  m2  nagyságú  területet  Kovács  Józsefnénak.  Az  értékesített  
területrész művelési ágát a rendezési tervre való tekintettel beépítetlen területre változtatja, így a  
078/198 hrsz. közterület mértékét csökkenti. 
A tulajdonba vétellel  és  az  esetleg  szükséges  közműkiváltással  kapcsolatos  költségek  a  vevőket  
terhelik.  A  terület  értékesítési  áráról  az  értékbecsült  ár  figyelembevételével  a  Pénzügyi,  
Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt.

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t a telekmegosztási,  majd az azt követő 
értékesítési eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

64/2010. Kth.
A  Képviselő-testület  a  41865/15  hrsz.  alatti,  út  művelési  ágú,  448  m2  területű  ingatlanért  
értékkülönbözet  megállapítása nélkül  cserébe  adja  a 41894 hrsz.  alatti  ingatlannak megosztási  
vázrajz  alapján a 41865/14 hrsz.  alatt  kialakuló telekhez csatlakozó 13 m2 nagyságú részét,  a  



rendezési terv előírása szerint ennyivel csökkenti a 41894 hrsz. alatti,  út művelési ágú ingatlan  
területét.
A Képviselő-testület hozzájárul a 41865/16 hrsz. alatti, út művelési ágú, 546 m2 nagyságú terület 
térítésmentes  tulajdonba  vételéhez,  egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  megállapodás  
aláírására.

65/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi  Ipari Parkban a 6023/19 hrsz.  
alatti 22.600 m2 nagyságú területen a Pannonia Coop Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 8.) által  
biodízelolaj előállítását célzó beruházás megvalósítását, egyben felhatalmazza a polgármestert a  
mellékelt együttműködési szerződés aláírására. 

66/2010. Kth.
A Képviselő-testület meg kívánja vásárolni a 1835 alatti ingatlannak a 1832 hrsz. alatti ingatlanhoz  
csatlakozó mintegy 120 m2 nagyságú részét Bóna Ottó  tulajdonostól 505.-Ft/m2 áron.
A megvásárolt  területrész  művelési  ágát  a  rendezési  tervre való  tekintettel  beépítetlen területre  
változtatja és össze kívánja vonni a 1832 hrsz. alatti ingatlannal.
 A telekhatár-rendezéssel és tulajdonba vétellel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat vállalja.  
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t a telekmegosztási,  majd az azt követő 
értékesítési eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

67/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  elutasítja  a  kiskunhalasi  6041  hrsz.  alatti  ingatlanának  
értékesítését.

68/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata nem fogadja el a közmeghallgatások számának négyre 
növelését 2010. évben.

69/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  kifejezi  csatlakozási  szándékát  a  Klímabarát  Települések 
Szövetségéhez. A csatlakozás tervezett időpontja: 2011.

70/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  elutasítja  Kiskunhalas  közvilágításának  szabályozását  a 
fényszennyezés visszaszorítása érdekében.

71/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  elhatározza  a  kiskunhalasi  sajtó  megteremtőjének  és  
elindítójának, Korda Imre (1853-1914) írónak, újságírónak, szerkesztőnek, gimnáziumi tanárnak  
emléktábla állítását. Az emléktábla helyét illetően Varga Judit a Halasi Nemes Tanács ügyvivője  
egyeztessen az illetékes bizottságokkal.

72/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Környezet  és  Energia  Operatív  Program „Szennyezés  lokalizációja  települési  szilárd  hulladék-
lerakók területén"  (KEOP - 2.4.0. B)  pályázati konstrukcióra, a Jókai utcai  felhagyott települési  
szilárdhulladék  lerakó  kármentesítési-rekonstrukciós  munkálatainak  elvégzése  tárgyában,  a 
projektfejlesztési  szakasz  menedzsment  feladatainak  ellátására  a  legkedvezőbb  ajánlattevővel  a  



szerződést kösse meg.

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010. (III.10.) 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 7 556 293 E Ft-ban,

ezen belül:

- működési célú kiadást 5 940 241 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:

- a személyi kiadásokat 2 284 594 E Ft-ban, 

- a munkáltatót terhelő járulékokat                677 706 E Ft-ban, 

- a dologi jellegű kiadásokat             1 633 905 E Ft-ban,

-  céltartalékot                    -  E Ft-ban,

-  általános tartalékot               -  E Ft-ban,
-     államháztartási tartalékot                -  E Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatását           480  E Ft-ban,



- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást             1 313 556  E Ft-ban,

- működési célú hitelvisszafizetést                                         30 000  E Ft-ban,

- a felhalmozási célú kiadást:  1 616 052 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:

- az önkormányzat felújításai összegét 163 493 E Ft-ban,

- az önkormányzat beruházásai összegét          1 312 299 E Ft-ban,

- felhalmozási célú pénzeszközátadást    67 950 E Ft-ban,    

- fejlesztési célú hiteltörlesztését               72 310 E Ft-ban,

- céltartalékot             - E Ft-ban
állapítja meg”

A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 836 főben határozza meg. 

2. §

A R. 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5. 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, 2010. március 8.

(: Dr. Várnai László :)                                                    (: Dr. Ferenczi Mária :) 
             polgármester                                                                           jegyző

Kiskunhalas Város Képviselő-testületénekKiskunhalas Város Képviselő-testületének
2/2010. (III.10.) rendelete2/2010. (III.10.) rendelete

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérőlKiskunhalas Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló többször  módosított  1992.  évi 
XXXVIII. tv. 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX.tv. 



alapján Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtására 
vonatkozó szabályokról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, az önkormányzat polgármesteri 
hivatalára és az önkormányzat intézményeire.   

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásaiA költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai
2.§

1. A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza  meg:

- Fejezet: Kiskunhalas Város Önkormányzata

- Cím: Polgármesteri Hivatal

- Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat

- Cím: Német Kisebbségi Önkormányzat

2.  Fejezet: Óvodai nevelés, iskola előkészítés
49. Cím: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
50. Cím: Városi Bölcsőde 
51. Cím: Százszorszép Óvodák
52. Cím: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
53. Cím: Bóbita Óvoda és Bölcsőde
54. Cím: Martonosi Pál Könyvtár

- Fejezet: Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
1.   Cím: Fazekas G.  Általános Iskola

- Cím: Felsővárosi Általános Iskola

- Cím: Felsővárosi Általános Iskola - Pirtói tagintézmény

- Cím: Kertvárosi Általános Iskola

- Cím: Szűts József Általános Iskola

4.  Fejezet: Diákotthoni, kollégiumi ellátás
1.   Cím: Bernáth Lajos Kollégium

5.   Fejezet : Önkormányzati Tűzoltóság
1.   Cím: Önkormányzati Tűzoltóság

6.   Fejezet: Iskoláskorúak gimnáziumi oktatása
1.   Cím: Bibó István Gimnázium

7. Fejezet: Iskoláskorúak szakközépiskolai oktatása
1. Cím: II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

2.  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és kisebbségi önkormányzatok 
2010. évi bevételi és kiadási főösszegét 6 679 881  E Ft-ban,

ezen belül a
- költségvetési bevételek összegét 5.933.149 eFt-ban
- költségvetési kiadások összegét 6.569.036 eFt-ban



- költségvetési hiány összegét 635.887 eFt-ban állapítja meg. 

2010. évi finanszírozási hiány: 
- finanszírozási bevételek összege: 746.732 eFt-ban
- finanszírozási kiadások összege: 110.845 eFt-ban
- finanszírozási hiány összegét: 635.887 eft-ban állapítja meg

2010.évi összesített hiányt 746.732 eFt-ban állapítja meg.

3. A Képviselő-testület  a  2. bekezdésben  szereplő  hiány  finanszírozásának  módját  az  alábbiak 
szerint hagyja jóvá:

a hiány belső forrásból történő finanszírozása: 
- működési pénzmaradvány: 49.192 eFt
- felhalmozási pénzmaradvány: 249.355 eFt

a hiány külső forrásból történő finanszírozására
működési célú hitelfelvétel 448.185 eFt.

A költségvetés főösszegén belül

működési célú kiadást   működési célú kiadást   5.466.3835.466.383  E Ft-ban,  E Ft-ban,
a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat 1.962.625 E Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő járulékokat 519.950 E Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat       1.224.309 E Ft-ban,
- működési hitel törlesztését 30.000 E Ft-ban,
- pénzeszköz átadást, egyéb támogatást, 
kamatkiadás

1.555.404 E Ft-ban,

- céltartalékot 104.095 E Ft-ban,
- általános tartalékot 70.000 E Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást a felhalmozási célú kiadást 1.213.4981.213.498 E Ft-ban, E Ft-ban,
a kiadásokon belül:

- az önkormányzati felhalmozás összegét 1.120.653E Ft-ban,
- az intézményi felhalmozás összegét 12.000 E Ft-ban,
- hiteltörlesztést 80.845 E Ft-ban,
- céltartalék - E Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadást                  - E Ft-ban

állapítja meg.

A képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet, és az éves átlagos                             
statisztikai állományi létszámot a 3/a.melléklet szerint hagyja jóvá. 

4.  Az  önkormányzat  költségvetésének  összevont  mérlegét  az  Áht.  68/A §  előírásai  alapján,  a 
működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, de – a 
finanszírozási  műveleteket  is  figyelembe véve  –  együttesen  egyensúlyban  1/e.  számú melléklet  
szerint hagyja jóvá.
A kisebbségi önkormányzatok elkülönített mérlegei a 6. és 7. számú mellékletben szerepelnek. 



5.  A 292/2009.(XII.19.)  Korm.rendelet  szerinti  bevételek  jogcímenkénti  összegét  a  képviselő-
testület az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

6.  Az önkormányzat  2011-2012.  évi  tervezett  bevételeit  és  kiadásait  az  1/c.  számú mellékletek 
tartalmazzák. A 2008. évi tényleges teljesítés,  2009. évi várható teljesítés és 2010. évi tervezett 
bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel az 1/c/1.számú melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzatot megillető állami támogatás jogcímeit, összegét, mutatóit, az SZJA átengedett 
részét az 1/d. számú melléklet tartalmazza.

8.  Az önkormányzat  képviselő-testület  által  meghatározott  bevételeit  költségvetési  szervenkénti 
részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

9.  Az  önkormányzat  képviselő-testület  által  meghatározott  kiadásait  költségvetési  szervenkénti 
bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. Az önkormányzat és intézményeinek létszámirányszámát a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

11.  A képviselő-testület  az  önkormányzat  2010.  évi  központilag  kezelt  felhalmozási  kiadásait 
feladatonként a  4. számú melléklet szerint állapítja meg. Az intézmények 2010. évi felhalmozási 
kiadásait beruházási célonként a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

12.  A képviselő-testület  a  polgármesteri  hivatal  2010.  évi  kiadásait  feladatonként  az  5.  számú 
melléklet szerint  állapítja  meg.  A  kapcsolódó  részfeladatokat  az  5/1.,  5/5.,  5/7.,  5/8.,  5/9.,  
5/12.számú mellékletek részletezik.

13. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 6. és 6.a. számú melléklet tartalmazza.

14. A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 7. és 7.a. számú melléklet tartalmazza.

15.  Az önkormányzat adósságállományát és kezesség- és garancia vállalását lejárat, hitelezők és 
célok szerinti részletezésben a 8/1. és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák.

16.  A többéves elkötelezettséggel  járó feladatokat a képviselő-testület a  8/3. számú mellékletben 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 

17. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet mutatja be.

18. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet , likviditási tervét a 
10/1.számú melléklet tartalmazza.

19. A képviselő-testület a 28/2001.(IX.27.) Ktr. számú rendeletében meghatározott juttatásokra és 
támogatásokra 2010. évben kifizethető kereteket a 12.sz. melléklete szerint határozza meg.

20.  Az  önkormányzat  által  adott  kölcsönök  állományának  lejárat  szerinti  kimutatását  a  13.sz. 
melléklet tartalmazza.

21. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. 
számú melléklet mutatja be.

22. A képviselő-testület a költségvetés működési egyensúlyának megteremtésére, a működési célú 
kiadások fedezetére önkormányzati  hitelfelvételt  határoz el.  A képviselő-testület  felhatalmazza a 



polgármestert  a  pénzintézetekkel  történő  tárgyalások  és  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatására 
valamint  a  hitelszerződés  aláírására  -  a  jegyző  ellenjegyzése  mellett  -,  az  adott  gazdálkodási 
helyzethez igazodóan a  tényleges  szükséglet  mértékéig,  az  elérhető legkedvezőbb hitelfeltételek 
mellett.  A  képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitelszerződésből  eredő 
kötelezettségeit  a  kiadások  között  első  helyen  szerepelteti  jóváhagyott  költségvetésében  a  hitel 
teljes futamideje alatt.
A szükséges működési hitel összege 448.185 EFt. 

23.  Az  önkormányzat  2010.  évben  a  pénzügyi  helyzetének  egyensúlyban  tartása  érdekében 
folyószámla hitelkerettel gazdálkodik. A képviselő-testület a – jelenleg fennálló 400.000 E Ft 1 éves 
futamidejű  –  folyószámla  hitelkeret  szerződését  jelen  döntésével  meg  kívánja  hosszabbítani.  A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására - a 
jegyző  ellenjegyzése  mellett-,  az  adott  gazdálkodási  helyzethez  igazodóan,  az  elérhető 
legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett. A testület kötelezettséget vállal a folyószámlahitel és a 
járulékok megfizetésére, a hitel futamideje alatt a költségvetésbe történő betervezéssel. 

24. A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a folyószámla hitelkeret 500.000 E 
Ft összegre való felemelésének kezdeményezésére, az emelésével kapcsolatos eljárás lefolytatására 
valamint a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására - a jegyző ellenjegyzése mellett -, az adott 
gazdálkodási helyzethez igazodóan, az elérhető legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.
A testület kötelezettséget vállal a folyószámlahitel és a járulékok megfizetésére, a hitel futamideje 
alatt a költségvetésbe történő betervezéssel. 

25.  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyensúlyának és pénzügyi stabilitásának 
érdekében céltartalékot képez az intézményi, hivatali és gazdasági társasági előirányzatok terhére, a 
helyi adó bevétel és tárgyi eszköz értékesítési bevétellel szemben. Az intézmények költségvetéséből 
az intézményi finanszírozások 1,08%-át, a hivatal dologi költségvetésének 1,3%-át és a gazdasági 
társaságok támogatási összegének 8%-át céltartalékba helyezi.
A képviselő-testület jelen rendeletében dönt arról, hogy a helyi adóbevételek és az ingatlan és tárgyi 
eszköz  értékesítés  előirányzatának  a  III.  negyedév  végéig  történő  80%-os  teljesítése  esetén  az 
intézményi, hivatali és gazdasági társasági céltartalékok a célok megjelölése szerint felszabadításra- 
és beépítésre kerülnek a megjelölt gazdasági egységek költségvetésébe. 

26.  A  költségvetésben  elkülönített  általános  tartalékok  felszabadításáról,  felhasználásáról, 
átcsoportosításáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
3.§

1. Az  önkormányzat  az  egységes  költségvetést  (bevételek  beszedését,  kiadások  teljesítését)  a 
költségvetési  törvény,  az  államháztartási  törvény,  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló 
módosított  292/2009.(XII.19.)  Korm.  rendelet,  az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzata, valamint a jelen képviselő-testületi rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az 
önkormányzat  polgármesteri  hivatala,  az  önállóan és  részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
intézményei,  gazdasági szervezetei,  a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Német Kisebbségi 
Önkormányzat útján.

2. A képviselő-testület  a  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  ezen  rendeletét  minden  költségvetést 
érintő döntéskor módisítja, legalább negyedévenként. Legkésőbb a költségvetési szerv számára a 
költségvetési  beszámoló  felügyeleti  szervhez  történő  megküldésének  külön  jogszabályban 
meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal.

A külön  nem  szabályozott  eseteken  kívül  minden  költségvetést  érintő  döntést  a  költségvetési 



rendelet módosításakor a képviselő-testületnek be kell építenie a rendeletbe. 
3. Az  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  intézmények  részére  a  finanszírozást  a  Polgármesteri 
Hivatal  a  nettó  finanszírozási  rendszer  szabályai  szerint  havi  ütemezésben,  de  a  kiadások és  a 
költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre a Kiskincstári finanszírozási 
rendszer működéséről szóló 121/2003. Kth. számú határozat szerint. Az intézmények finanszírozása 
az intézmény által elkészített likviditási terv alapján történik, mely alapját képezi az éves likviditási 
tervnek.

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatalnál az 5. számú 
mellékletben szereplő  feladatok  között  előirányzat  átcsoportosítást  hajtson  végre  a  kiemelt 
előirányzatok  változatlanul  hagyása  mellett.  A  polgármester  a  képviselő-testületet  a  soron 
következő  ülésen  tájékoztatja,  a  képviselő-testület  a  költségvetési  rendeletet  a  2.  bekezdésben 
foglaltak szerint módosítja. 

5. Az  önkormányzat  költségvetéséből  támogatott  szervezetek,  illetve  magánszemélyek 
(5/12.sz.melléklet) kötelesek  a   részükre   céljelleggel   juttatott   összegek  rendeltetésszerű 
felhasználásáról elszámolni, a polgármesteri hivatal pedig ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a 
célnak  megfelelőn  és  jogszerűen  történt-e.  A  költségvetési  rendeletben  meghatározott 
előirányzatokat  nem  léphetik  túl  és  az  önkormányzati  támogatásokat  csak  a  támogatói 
megállapodásban, üzleti tervben rögzített feladatokra használhatják fel visszafizetési kötelezettség 
terhe mellett. 

6. Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a 
közbeszerzési  törvény,  valamint  az  önkormányzat  beruházási  szabályzatának  előírásai  szerint 
történhet.

7.  A  költségvetésben  beruházási,  felújítási  feladatokra  jóváhagyott  keretek  pályázat  esetén 
önerőként  felhasználhatók.  2010.  év  során  kiírásra  kerülő  pályázatokon  való  részvétellel  az 
Önkormányzat a fejlesztések saját erejének csökkentésére törekszik.
 
8.  A  költségvetés  folyamatos  ellenőrzését,  felügyeletét  a  Képviselő-testület  a  féléves, 
háromnegyedéves és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok 
alapján végzi.

Intézményi gazdálkodás

4.§
1.   Az  intézmény  a  képviselő-testület  által  jóváhagyott  költségvetés  fő  összegét  és  a  kiemelt 
előirányzatokat köteles betartani.

2.   Az intézmények 2010. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz 
képest  változhatnak  a  képviselő-testület  évközi  döntése  értelmében:  a  jóváhagyott  bevételi 
előirányzatain  felüli  többletbevétel,  a  felülvizsgált  és  a  jóváhagyott  előző  évi  pénzmaradvány 
összegével,  továbbá  a  céltartalékok,  központilag  kezelt  felhalmozási  kiadások  felosztásával 
biztosított pótelőirányzatok összegével.

3. Az  intézmény  előirányzat-módosítási  hatáskörében  bevételi  és  kiadási  előirányzatának 
főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi 
pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után.

Az  önállóan  gazdálkodó  intézmények  pénzmaradványát  a  képviselő-testület  a  zárszámadási 
rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe.



Az  intézményt  a  saját  hatáskörében  végrehajtott  előirányzat-módosítással  összefüggésben 
bejelentési kötelezettség terheli. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet 
a 3.§ 2. bekezdésében foglaltak szerint.

4.  A  3.  bekezdés  szerinti  előirányzat-módosítás  költségvetési  támogatási  igénnyel  sem  a 
költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.

5.  Az intézmény - indokolt esetben - kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítást.  Működési  célú  előirányzatok  felhalmozási  célra  történő  átcsoportosítása  csak 
rendkívül indokolt esetben, a Pénzügyi - Költségvetési Bizottsággal történő előzetes egyeztetés után 
kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az átcsoportosítás kapcsán 
működési többletigénye nem lesz.

6. Intézményi  működési  bevételi  többlet  felhalmozási  célra  történő  felhasználása  csak  akkor 
engedélyezhető,  ha  az  intézmény  vezetője  nyilatkozik,  hogy  az  év  folyamán  működési 
többletigénye nem lesz.

7. Az intézmények a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, 
vagy  a  következő  években  működési  többlettel  járnak,  kizárólag  a  képviselő-testület  előzetes 
engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően 
a  Polgármesteri  Hivatal  illetékes  főosztályával  a  felhalmozásra  fordítandó  kiadások  hatásáról 
/különösen a működési kiadásokról/ a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak 
betartásáért.

8.  Az intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok között 
saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. Ezzel kapcsolatosan bejelentési kötelezettség az 
intézményt nem terheli.
Az  adók  és  egyéb  befizetési  kötelezettségek  előirányzatai  csak  akkor  csökkenthetők,  ha  az 
intézmény a vonatkozó jogszabályok szerinti éves fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget 
tud tenni.

9. Amennyiben  az  önkormányzatnak  abból  származik  visszafizetési  kötelezettsége  a  2009.  évi 
normatív állami hozzájárulás elszámolása során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves 
adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését 
- az adott intézmény viseli.

10. Szakmai  alapfeladat  keretében szellemi  tevékenység  szerződéssel,  számla  ellenében történő 
igénybevételére  –  dologi  kiadások  között  elszámolt  kiadásra  –  szerződés  külső  személlyel, 
szervezettel csak jogszabályban illetve a képviselő-testület által 146/2002.Kth.számú határozatában 
elfogadott feladatok elvégzésére köthető.

11. A  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  költségvetési  gazdálkodása,  az  ellenőrzés  részletes 
szabályai és eljárási rendje az Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejött 
Együttműködési megállapodás szerint történik.

12. A  Német  Kisebbségi  Önkormányzat  költségvetési  gazdálkodása,  az  ellenőrzés  részletes 
szabályai és eljárási rendje az Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat között létrejött 
Együttműködési megállapodás szerint történik.

13. Az Önkormányzat  az  államháztartásról  szóló  1992.évi  XXXVIII.  Tv.  15/A..§.  értelmében a 
nettó  200.  e  Ft-ot  meghaladó,  nem  normatív,  céljellegű,  működési  és  fejlesztési  támogatások 
kedvezményezettjeinek  nevét,  a  támogatás  célját,  összegét,  továbbá  a  támogatási  program 



megvalósítási helyét Kiskunhalas Város Önkormányzat a honlapján (www.kiskunhalas.hu) közzé 
kell tenni a szerződéskötést követő 60 napon belül.
A 15/B.§. értelmében az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő 
nettó  5  millió  Ft-ot  elérő  vagy azt  meghaladó  mértékű  -  árubeszerzésre,  építési  beruházására, 
szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű 
jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, 
a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés tartalmát valamint az 
említett adatok változásaira vonatkozó adatokat Kiskunhalas Város Önkormányzat a (ide értve a 
költségvetési  szerveket  is)  honlapján  (www.kiskunhalas.hu)  közzé  kell  tenni  a  szerződés  kötést 
követő 60 napon belül.

14.  Az év közben teljesített működési bevételi többlet a kiadási oldalon vele szemben indokoltan 
felmerült kiadásokra fordítható. A működési bevételi többlet költségvonzat nélküli része elvonható 
és  a  Képviselő-testület  döntésével  intézményi  vagy  egyéb  működési  feladatokra  kerül 
felhasználásra.

15.  Kiskunhalas Város Önkormányzata köztisztviselőit a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi  XXIII.  törvényben  és  a  köztisztviselők  cafeteria-juttatásának  részletes  szabályairól  szóló 
305/2009. (XII.23.) Korm.rendeletben meghatározottak szerinti  minimálisan nyújtandó cafeteria-
juttatásban  (illetményalap  -38.650  forint-  ötszöröse)  részesíti,  melynek  részletes  szabályait  a 
Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
Az  Önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó  valamennyi  költségvetési  szerv  munkajogi  létszáma 
alapján bruttó 8.000 forint/fő/hó természetbeni juttatás finanszírozásban részesül.

Záró rendelkezések

5. §
1. Az Önkormányzat az általa közvetlenül finanszírozott költségvetési szerveit, az államháztartásról 
szóló  1992.évi  XXXVIII.  tv.  90.§  (4)  alapján  a  megvalósítási  terv  és  a  90.§  (5)  alapján  a 
teljesítményterv készítése alól - figyelemmel a 100/H §-ban foglaltakra - felmenti.   

2. A 2010.  évi  költségvetés  végrehajtására  az  e  rendeletben  nem szabályozott  kérdésekben  az 
államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. /XII. 19./ Korm. rendelet előírásai az irányadók.

3.  Jelen  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  2010.  költségvetési  évre,  2010 
január 01-től alkalmazni kell. 

Kiskunhalas, 2010. március 8.

(: Dr. Várnai László :)                                                    (: Dr. Ferenczi Mária :) 
             polgármester                                                                           jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2010.(III.10.)számú

http://www.kiskunhalas.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/


rendelete

a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 

7/1999.(III.10.). sz. rendelet módosításáról

1.§

A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj: 

1./ Belterületi I. rendű főutak: 300.- Ft/nap/nm. 
2./ Belterületi II. rendű főutak: 200.- Ft/nap/nm.
3./ Gyűjtő utak, kiszolgáló utak és külterületi burkolt utak 150.- Ft/nap/nm. 

4./ Kerékpárutak, külterületi burkolatlan utak 100.- Ft/nap/nm. 

A díjak az ÁFA-t is tartalmazzák.

2.§

A rendelet 2. sz. mellékletének 1./ pontjába, az I. rendű főutak közé besorolást nyer a

Dr. Monszpart László u.

Dongér-völgyi út

3.§

A  rendelet  2.  sz.  mellékletének  2./pontjában  felsorolt  II.  rendű  főutak  közül  a  Dr.  Monszpart  
László u. törlendő.

4.§

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kiskunhalas, 2010. március 8.

     (: Dr. Várnai László :)                                                    (: Dr. Ferenczi Mária :) 
                    polgármester                                                                           jegyző

KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK

4/2010. (III.10.)
rendelete

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

1. §



A rendelet 9.§-a az alábbi 9/E. §-sal egészül ki:

9/E. §

Mentesítés a rendelkezésre állási támogatásban részesülők 
közfoglalkoztatásban történő részvételének feltételei alól

- Az Sztv. 35.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek alól mentesül az a rendelkezésre állási  
támogatásra  jogosult  személy,  akivel  szemben a  (2)  bekezdés  szerinti  közfoglalkoztatásban 
történő részvételt akadályozó, vagy kizáró – egészségügyi, vagy mentális állapot – körülmény 
merül fel. 

- Az (1) bekezdés szerinti akadályozó vagy kizáró körülménynek kell tekinteni, ha a rendelkezésre  
állási támogatásban részesülő személy a háziorvos, vagy szakorvos igazolása alapján 

a) krónikus alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltsága miatt
b) krónikus betegsége alapján 
c) pszichiátriai betegsége, szellemi fogyatkozása, neurológiai megbetegedése miatt
d) háztartásában nagykorú,  tartósan beteg  – intézményi  ellátásban nem részesülő –  
személyről   gondoskodik
a közfoglalkoztatásba nem vonható be.

- Amennyiben az ellátottal szemben az (1) bekezdésben meghatározott kizáró vagy akadályozó 
körülmény felmerül, az álláskeresési megállapodásban számára együttműködési kötelezettséget  
kizárólag a Családsegítő Szolgálattal kell előírni. 

- Amennyiben  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  mentesítési  feltétel  megszűnik,  a  feltétel  
megszűnését  követő  hónap  első  napjától  a  35.§  (1)  bekezdése  szerinti  együttműködési  
kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára - amennyiben az aktív korúak 
ellátására való jogosultság továbbra is fennáll - rendszeres szociális segély jár.

2. §

A rendelet 11.§ (12) bekezdésében szereplő „Egyesített Szociális Intézmény” megnevezés helyébe 
a „Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetője” megnevezés lép.

3.§

A rendelet 13.§-a az alábbi (4) - (7) bekezdésekkel egészül ki:

- Amennyiben az elhunyt személy eltemettetésre köteles hozzátartozója köztemetésben részesül és 
az elhunyt személy ingó, ingatlan hagyatékának összértéke a 300 000 Ft-ot nem haladja meg, az  
önkormányzat  és  a  köztemetésben  részesülő  személy  –  a  szociális  körülmények  figyelembe  
vételével – a köztemetés költségeinek megtérítésére minden esetben külön megállapodást köt. 

- Amennyiben  a  köztemetésben  részesülő  a  (7)  bekezdés  alapján  mentesül  a  köztemetés 
költségeinek megtérítése alól,  a költségek visszatérítésére kötött megállapodást a kérelmének 
megfelelően módosítani kell.  



- Amennyiben  a  köztemetés  költségeinek  megtérítésére  vonatkozó  megállapodás  megkötése  
közjegyző  előtt  történt  meg,  a  megállapodás  köztemetés  visszatérítésére  vonatkozó  részét  a  
köztemetésben  részesülő  kérelmére  az  önkormányzat  módosítja,  amennyiben  a  köztemetés 
költségeinek  megtérítésére  köteles  személy  a  (7)  bekezdésben  foglalt  valamely  körülmény 
bekövetkezése alapján a visszatérítési kötelezettség alól mentesül. 

- Mentesül a köztemetés költségeinek megtérítése alól  az az eltemettetésre köteles hozzátartozó, 
a)       akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb  
összegét
          nem haladja meg,

       b)     akinek  a  családjában  a  halálesetet  követő  6  hónapon  belül  újabb  haláleset  
következik     be,  ebben  az  esetben  az  eltemettetésre  köteles  hozzátartozó  az  első 
haláleset köztemetési     költségeinek –  a vele kötött részletfizetési megállapodásban  
foglaltak szerint történő -     visszatérítése alól mentesül. 

- A (4)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  mentesítési  körülmény  kizárólag  annak  az  eltemettetésre  
köteles,  köztemetésben  részesülő  hozzátartozónak  az  írásban  benyújtott,  indokolt  kérelmére  
vehető figyelembe, aki az első haláleset köztemetési költségeit külön megkötött részletfizetési  
megállapodás  alapján  havonta  meghatározott  részletekben  téríti  vissza  és  ezen  
kötelezettségéből hátraléka nem keletkezett.

4.§

A rendelet 15/B.§ (2) bekezdése az alábbi e) és f) pontokkal egészül ki:

(2) e) önkormányzati bérlakások lakbérhátraléka
f) közösköltség hátralék 

  
5.§ 

A rendelet 18.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A házi segítségnyújtás szabályairól az Sztv. 63.§-a rendelkezik. 

(2) A  házi  segítségnyújtás  alapszolgáltatásról  az  önkormányzat  kistérségi  társulás  
keretében, a Halasi Többcélú  Kistérségi  Társulás  Szociális  Szolgáltató  Központján  
keresztül, a Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. szám alatt gondoskodik. 

6.§

(1) A rendelet 22.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(3) Az  önkormányzat  nappali  ellátás  keretében  az  idősek  napközbeni  ellátásáról  
kistérségi feladatellátás  keretében,  a  Halas  Többcélú  Kistérségi  Társulás  
Szociális Szolgáltató Központján keresztül,  a Kiskunhalas,  Szilády Á. u.  10.  szám 
alatti telephelyen gondoskodik. 

(2) A rendelet 22.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

(4) Városunkban a fogyatékosok nappali ellátásáról a Magyarországi Baptista Egyház 
 fenntartásában  működő  Filadelfia  Segítő  Szolgálat  (Székhelye:  Kiskőrös,  

Szűts J. u. 12.)



 gondoskodik a Kiskunhalas, Bajcsy-Zs. u. 26. szám alatti telephelyen keresztül.

(1) A rendelet 1.§-a 2010. január 1. napjától lép hatályba.

(2) A rendelet 2.–6.§-ai a kihirdetés napján lépnek hatályba. 

Kiskunhalas, 2010. március 8.
          

             (: Dr. Várnai László :)                                                    (: Dr. Ferenczi Mária :) 
                    polgármester                                                                           jegyző
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