
A képviselő-testület 2010. november 29-i ülésén hozott döntések:

Zárt ülésen hozott döntések:

200/2010. Kth.
1.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési  
Központ  Kulturális  és  Közművelődési  Non-profit  Kft.  Felügyelő  Bizottsági  tagjaivá  az 
alábbi személyeket 2010. december 01. napjától 2015. május 31. napjáig szóló határozott  
időre megválasztja:

- Flösser Tamás 
- Szabadi István 
- Dr. Szabó Klára  

2.)a.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasmédia Nonprofit  
Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági tagjaivá az alábbi személyeket 2010. december 01.  
napjától 2015. május 31. napjáig szóló határozott időre megválasztja:

- Kuris László 
- Hanzik Anikó 
- Vizkeleti Szabolcs 

b.)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  társaság 
könyvvizsgálójává 2010. december 01. napjától 2011. május 31. napjáig szóló határozott  
időre Rózsáné Takács Szilviát választja meg.

3.)a.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasthermál Fürdő-  
és  Idegenforgalmi  Kft.  Felügyelő  Bizottsági  tagjaivá  az  alábbi  személyeket  2010.  
december 01. napjától 2015. május 31. napjáig szóló határozott időre megválasztja:

- Hunyadi Péter 
- Halász Balázs 
- Vili Gábor 

b.)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  társaság 
könyvvizsgálójává 2010. december 01. napjától 2011. május 31. napjáig szóló határozott  
időre Rózsáné Takács Szilviát választja meg.

4.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Halasi Kórház 
Non-profit  Kft.   Felügyelő  Bizottsági  tagjaivá  az  alábbi  személyeket  2010.  december 01.  
napjától 2015. május 31. napjáig szóló határozott időre megválasztja:

-Dr. Vancsura János 
-Dr. Szász Éva 
-Szabóné Fábián Ilona 

5.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HALASVÍZ Kft.   Felügyelő  
Bizottsági  tagjaivá  az  alábbi  személyeket  2010.  december  01.  napjától  2012.  május  31.  
napjáig szóló határozott időre megválasztja:



-Nagy Péter (6400 Kiskunhalas, Szathmáry S. u. 12.)
-Kószó János (6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné tér 1/D.)

6.)Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  HALAS-T  Kft.   Felügyelő  
Bizottsági  tagjaivá  az  alábbi  személyeket  2010.  december  01.  napjától  2011.  május  31.  
napjáig szóló határozott időre megválasztja:

-Máté Lajos 
-Pszotáné Unoka Mária Magdolna 

7.)Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vakáció  -Táborozási  és  
Üdülési Közhasznú Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjává 2010. december 01. napjától  
2012.  július 12. napjáig szóló határozott időre megválasztja:

-Ván Barna 

8.)Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megköszöni  a  tisztségükből  
visszahívott Felügyelő Bizottságok tagjainak a tulajdonos érdekében végzett munkájukat. 

9.)Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  1-4.pontokban  történt  
változásokkal  az  alapító  okiratokat  egységes  szerkezetben  elfogadja.  Felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy a Cégbírósági eljárással kapcsolatos intézkedéseket  tegye meg.

201/2010. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Halasi  Csipke  

Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjaivá az alábbi személyeket  
2010. december 01. napjától határozatlan időre megválasztja:

       A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 9 tagú kuratórium:
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Halasi  Csipke  
Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjainak megválasztja :
Kuratórium
Elnök: Dr. Várnai László 
Tagok: Rácz Fodor Ibolya 

Tóth Zoltánné  
Németh Miklós
Dr. Cseri Lászlóné 
Horváth Etelka
Réz Istvánné 
………………………………………………………
………………………………………………………

Felügyelő Bizottság:
Jerémiás Béláné 
Dr. Kiss Norbert 



Dr. Horváth Róbert

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalas  Város  
Sportjáért Közalapítvány kuratóriumának  és felügyelő bizottságának tagjaivá az alábbi  
személyeket 2010. december 01. napjától határozatlan időre megválasztja:

      A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 9 tagú kuratórium:
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalas  Város  
Sportjáért  Közalapítvány  kuratóriumának  és  felügyelő  bizottságának  tagjainak  
megválasztja:
Kuratórium
Elnök :Harkai Péter  
Tagok :Wágner Szabolcs Ákos 

Tóth Péter 
Lehoczki Lívia)
Farkas Dániel 
Kucseráné Nahaj Mária 
Nagy Ernő 
Csáki László 
Szabó Károly 

Felügyelő Bizottság:
Dózsa Tamás 
Botos Ferenc 
Tallér László 

3. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városért  Közalapítvány 
kuratóriumának  és  felügyelő  bizottságának  tagjaivá  az  alábbi  személyeket  2010.  
december 01. napjától határozatlan időre megválasztja:

             A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 8 tagú kuratórium:
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városért  Közalapítvány 
kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjainak megválasztja:
Kuratórium
Elnök :Regős Gyula 
Tagok :Rácz-Fodor Mihály 

Farkasné Wodring Zsuzsanna 
Kiss Sándorné )
Rózsahegyi Róbert 
Vizkeleti Szabolcs 
Sziládi László 
Szőke Sándor 

Felügyelő Bizottság:
Kürti Dániel 



Kiss Barnabás 
Fülöp Róbert 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Berki Viola Közalapítvány 
kuratóriumának  és  felügyelő  bizottságának  tagjaivá  az  alábbi  személyeket  2010.  
december 01. napjától határozatlan időre megválasztja:

      A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 7 tagú kuratórium:
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berki Viola Közalapítvány  
kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjainak megválasztja:
Kuratórium
Elnök :Tóth Zoltán 
Tagok :Dr. Molnár Kálmán 

Rácz-Fodor Katalin 
Ferincz János 
Deák Lajosné 
Karsai Zsuzsanna 
Dr. Farkas László

Felügyelő Bizottság:
Fetter Antal 
Pajor Kálmán 
Gyöngyi László 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni a volt  
kurátoroknak és felügyelő bizottsági tagoknak a közalapítvány céljainak megvalósítása  
érdekében kifejtett munkájukat. 

6. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  a  4  közalapítvány   Alapító  Okiratainak  1.2.3.4.  pontok  szerinti  
módosításait nyújtsa be a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz.

7. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  Halasi  Csipke  Közalapítvány  kuratóriumába  további  két  tag  
személyére folytasson egyeztetéseket a Fidesz frakcióval.

202/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 9 kérelmező 10 gyermeke részére ingyenes óvodai, illetve  
bölcsődei  étkeztetés  támogatást  állapít  meg  méltányosságból  a  2010/2011-es  óvodai,  illetve  
bölcsődei nevelési évre 2010. szeptember 01. napjától.

Nyílt ülésen hozott döntések:

203/2010. Kth.
Munkaterv módosítás.



204/2010. Kth.
A Képviselő-testület  elfogadja  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  2010.  évi  költségvetésének  
háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót és megállapítja, hogy az Önkormányzat 2010. I-
III. negyedévében a Képviselő-testület által elfogadott rendeletében meghatározottak szerint  és a  
bevételek teljesülése alapján folytatta gazdálkodását.

205/2010. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy a  Halas-

Távhő Kft. és a Halas-T Kft. között jelenleg hatályban lévő, a távhőszolgáltatásra vonat-
kozó üzemeltetési szerződés határidejét 2011. június 30. napjáig szóló határozott időtar-
tamra, változatlan feltételekkel meg kell hosszabbítani s felkéri a polgármestert, a Halas-
T Kft. taggyűlésén a döntésnek megfelelően szavazzon.

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  távhőszolgáltatás  egysze-
rűbbé és gazdaságosabbá tétele, és új rendszer kialakítása érdekében munkacsoportot ál-
lít fel az alábbi tagokkal:

A munkacsoport vezetője: Gyovai István polgármester
Tagok:
Nagy Péter alpolgármester 
Jekő Attila alpolgármester
Máté Lajos képviselő
Dr. Fődi István
Dr. Ván Lajos 
Molnár Ferenc

3.   Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elrendeli,  hogy  a 
munkacsoport javaslatát a Képviselő-testület 2011. áprilisi ülésére terjessze elő. 

206/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata elhatározza, hogy megvásárolja a Halasi Városgazda Zrt-től  
a tulajdonában álló Halasmédia Non-profit Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Bethlen G.tér 1.  
adószám:18350692-2-03,  Cg.  03-09-115853)  gazdasági  társaság  üzletrészének  100%-át  
176.200.-Ft, és a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft.  
(6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8. adószám: 18348282-2-03, Cg. 03-09-115817) gazdasági  
társaság üzletrészének 100%át 40.000.-Ft vételárért, s egyben felhatalmazza a polgármestert az 
üzletrész adásvételi szerződés aláírására.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
207/2010. Kth.
1.Kiskunhalas  Város  Képviselő  testülete  a  Halasi  Városgazda  Beruházó,  Szolgáltató  és  
Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  Alaptó  Okiratát  2010.  december  01.  
napjától az alábbiak szerint határozza meg.



A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapító Okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

2010. november 29.

ALAPÍTÓ OKIRAT
amely az 1. pontban megjelölt alapító és egyben egyedüli részvényes akaratát tartalmazza a 

2006. évi IV. törvény alapján létrehozandó Részvénytársaság megalakítása érdekében:

1. A Részvénytársaság alapítója 

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Képviseli: Gyovai István polgármester
Adószáma: 15338806-2-03
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

2. A Részvénytársaság cégneve: 

HALASI   VÁROSGAZDA  Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégneve: HALASI VÁROSGAZDA Zrt.

3. A Társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. fsz. 15.
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.

A Társaság telephelye: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 9.

4. A Társaság időtartama: 
4.1. A társaság határozatlan időre jött létre.

4.2. Előtársasági rendelkezés:
4.2.1. A társaság tevékenységét 2007. július 01. napjától előtársaságként  megkezdi. Az előtár-
saság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kére-
lem benyújtását  követően  folytathat,  azzal  a  megszorítással,  hogy  a  cégbejegyzésig  hatósági  
engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.
4.2.2. Az alapító okiratban kijelölt vezető tisztségviselők a gazdasági társaság cégbejegyzéséig  
annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt  
a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött  
„bejegyzés alatt” („b. a.”) toldattal kell jelezni.



5. A Társaság tevékenységi körei:

5.1. A Társaság főtevékenysége:  81.30 ’08 Zöldterület-kezelés

5.2. A társaság egyéb tevékenységi körei:
02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
39.00 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése
41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11 '08 Út, autópálya építése
42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91 '08 Vízi létesítmény építése 
42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés
43.11 '08 Bontás
43.12 '08 Építési terület előkészítése
43.21 ’08 Villanyszerelés
43.22 '08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 '08 Vakolás
43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 '08 Padló-, falburkolás
43.34 '08 Festés, üvegezés
43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építése
43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
64.20 '08 Vagyonkezelés (holding)
68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 '08 Ingatlankezelés
69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
81.10 '08 Építményüzemeltetés
81.21 '08 Általános épülettakarítás
81.29 '08 Egyéb takarítás
82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése

6. A Társaság alaptőkéje, a részvények, a részvénykönyv:

6.1. A Társaság alaptőkéje 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió forint.
A  társaság  alaptőkéje  100.000.000,- Ft,  amelyből  76.000.000,-  Ft  a  pénzbeli  hozzájárulás 
(készpénz), és 24.000.000,- Ft a nem pénzbeli hozzájárulás (az apport), utóbbi az 1. sz. melléklet  
szerint és amely az alaptőke 24 %-a.



6.2. Az alaptőke részvényfajták és részvénysorozat szerinti megoszlása:
A Részvénytársaság alaptőkéje  500 db 200.000 Ft-os  névértékű,  egy részvénysorozatú,  névre  
szóló törzsrészvényből áll, amelyeket kizárólag az alapító veszi át. 

6.3. A részvények kibocsátása és annak formai kellékei:
6.3.1.  A  Részvénytársaság  csak  a  cégbejegyzést  követően  adhat  ki  részvényt,  a  részvények 
kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.

6.3.2. A részvényeket  dematerializált részvényként kell nyilvántartani.

6.3.3. A részvény tartalmazza a gazdasági társaságról és  a tőkepiacról szóló törvényben előír-
takat.

6.3.4. A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon, a jo-
gosult javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik.

Ha az alapító és egyedüli részvényes részvényeinek egy részét átruházza, úgy abban az esetben a 
Részvénytársaság Alapító okiratát a többszemélyes részvénytársaságra vonatkozó általános sza-
bályokkal ki kell egészíteni.

7. A Részvénytársaság szervezete:

7.1. A közgyűlés:
Közgyűlés a Részvénytársaságnál nem működik, a közgyűlés jogait az alapító gyakorolja.

Az  alapítói  jogok  gyakorlása  az  Önkormányzat  Képviselő-testületének  működését  szabályozó 
Önkormányzati rendelet alapján történik.

A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító Képviselő-testülete határozattal dönt, és 
erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) -az alapító okirat megállapítása és módosítása, 
b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
c) -a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
d) -a vezérigazgatójának – a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel –, továbbá a felügyelőbizottság tag-
jainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
e) -a  számviteli  törvény  szerinti  beszámoló  elfogadása,  ideértve  az  adózott  eredmény  fel-
használására vonatkozó döntést is;
f) döntés osztalékelőleg fizetéséről, 
g) döntés a részvények típusának átalakításáról;
h) -döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerial-
izált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról;
i) -az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták,  
osztályok átalakítása;
j) -döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
k) –döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;



l) döntés  az alaptőke felemeléséről;
m) döntés  az alaptőke leszállításáról;
n) Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
o) általános stratégiai tervének és éves üzleti tervének jóváhagyása;
p) felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
q) a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész elidegenítéséről, ingatlan  
megterheléséről, vásárlásáról való döntés;
r) gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, értékesítése;
s) vezérigazgató részére felmentvény megadása.

8. A vezérigazgató:

8.1. Az alapító nem jelöl Igazgatóságot, az Igazgatóságnak a Gt.-ben meghatározott jogait és  
kötelezettségeit a vezérigazgató gyakorolja, illetőleg teljesíti.

8.2. A társaság vezérigazgatója:
Név: Dr. Fődi István

8.3. A vezérigazgató megbízatása határozott időre szól.
Kezdő időpontja 2010. december 01.
Záró időpontja: 2011. május 31.
A vezérigazgató tevékenységét megbízásos jogviszonyban látja el.

A vezérigazgató jogait és kötelezettségeit a Gt. szabályozza.
A vezérigazgató feladatát és hatáskörét a Gt és az alapító tulajdonos Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének döntései állapítják meg.

8.4. A vezérigazgató hatásköre:
8.4.1. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik:
–  a társaság számviteli  törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó 
javaslatnak az elkészítése, és az alapító elé terjesztése;
– a társaság szervezeti és működési szabályzatának a megállapítása;
–  évente  legalább  egyszer  jelentés  készítése  az  alapító  részére  az  ügyvezetésről,  a  társaság 
vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról és háromhavonta az FB-nek;
– gondoskodás a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
–  a  jogszabályban  előírt  bejelentések  megtétele  a  társaság  törvényességi  felügyeletét  ellátó  
cégbírósághoz;
– a társaság dolgozóinak feljogosítása a cégjegyzésre;
– döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe;
– a munkáltatói jogok gyakorlása – az alapító okirat keretei között –;
– mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Gt., más jogszabályok vagy jelen alapító  
okirat (pl.  döntés  osztalékelőleg  fizetéséről, döntés  alaptőke-emelésről az  erre  felhatalmazó 
alapítói határozatban foglalt feltételekkel, döntés a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyét és  
fióktelepeit, tevékenységi köreit érintő alapszabály-módosításáról) az igazgatóságra hárítanak.

8.4.2. A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató önállóan 
gyakorolja.



8.4.3. A vezérigazgató részére adható felmentvény:
A társaság közgyűlése évente a zárszámadó közgyűlésen köteles napirendjére tűzni a 
vezérigazgató előző évi üzleti évben végzett munkájának értékelését. Ezen napirendi pont 
keretében a közgyűlés határoz arról, hogy a vezérigazgató részére megadja – e a Gt. 30. §. (5) 
bekezdésében írt felmentvényt. 
A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy a vezérigazgató az értékelt időszakban a 
munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

9. A felügyelő bizottság:

9.1. A felügyelőbizottság hatásköre: 
A felügyelőbizottság ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését.
A Részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a vezérigazgatótól  felvilágosítást vagy 
jelentést kérhet.
A Részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy a Társaság költségére szakértővel  
megvizsgáltathatja.
A felügyelőbizottság az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget,  
a  vagyonkimutatást  és  az  éves  tervet  köteles  megvizsgálni.  A  vizsgálat  eredményéről  a  
felügyelőbizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít.
A mérlegről és a nyereség felosztásáról, továbbá az éves tervről az alapító a felügyelőbizottság  
beszámolójának ismeretében határozhat.
A  felügyelőbizottság  köteles  az  alapítót  tájékoztatni  abban  az  esetben,  ha  jogszabályba,  
alapszabályba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a Részvénytársaság érdekeit  
sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén.
Ha a megítélése  szerint  az ügyvezetés  tevékenysége jogszabályba,  alapító  okiratba,  illetve az 
alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, javaslatot tesz  
az alapítónak a meghozandó alapítói határozatokra.
A  felügyelőbizottság  előzetes  hozzájárulására  van  szükség  az  olyan  szerződés  létrejöttéhez,  
melyet a részvénytársaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli  
hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt meg.

9.2. A felügyelőbizottság 3 tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki 5 üzleti évre 2010. december 01. 
napjától 2015. május 31. napjáig terjedő időtartamra.
A megbízatás meghosszabbításáról vagy megszűnéséről az alapító dönt.
A Részvénytársaság dolgozóját az alapító nem jelölheti a felügyelőbizottság tagjává.

9.3. A felügyelőbizottság működése: 
A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ.
A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze.
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt az alapító hagyja jóvá.

9.4. A felügyelőbizottság tagjait az alábbiak szerint jelöli ki az alapító 5 üzleti évre:
Dr. Skribanek Zoltán 
Nagy Róbert 
Váradi Krisztián 



10.  A könyvvizsgáló:

10.1. A Részvénytársaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki 2012. december 31. napjáig ter-
jedő  időtartamra.  Ezt  követően  a  könyvvizsgáló  megbízatásának  meghoszszabbításáról  vagy  
megszüntetéséről és új könyvvizsgáló kijelöléséről az alapító határoz.

10.2. A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a 
felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság  
bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet  
hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét. Ez utóbbi es-
etben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

A  számviteli  törvény  szerinti  beszámoló  valódiságát  és  jogszabályszerűségét  a  könyvvizsgáló 
köteles  ellenőrizni.  A  könyvvizsgáló  véleményének  meghallgatása  nélkül  a  számviteli  törvény 
szerinti  beszámolóról  az alapító  nem hozhat döntést.  Emellett  a könyvvizsgáló az alapító  elé  
terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az  
valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági tár-
saság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető  
tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja  
maga után, köteles erről az alapítót értesíteni.
Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles  
erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

10.3. Az alapító a részvénytársaság  könyvvizsgálójául 2012. december 31. napjáig
Név: Rózsáné Takács Szilvia 

11. A Részvénytársaság cégjegyzése

11.1. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A társaság cégjegyzése akként tör-
ténik, hogy a cég kézzel, vagy géppel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszövege fölé a  
cégjegyzésre jogosult vezérigazgató nevét önállóan írja alá a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak  
(a közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett alá-
írás-mintában foglaltaknak megfelelően.

12. A nyereség felosztásának szabályai:

Az  alapító  dönt  az  éves  mérleg  elfogadása  után  a  nyereség  felhasználásának  módjáról  és  
összegéről. Az osztalék ebben az esetben az alapítót illeti.

13. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé,  
a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvényben megjelölt lapokban is közzéteszi.
A társaság a hirdetményeit a Petőfi Népe című napilapban teszi közzé.



Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései az  
irányadók.

A jelen alapító okirat tartalma a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 174/2007. (VI.18.)  
számú alapítói  határozatán,  a  372/2007.  (XII.17.)  módosító  határozatán,  a 46/2008.  (XI.25.) 
módosító  határozatán,  a 77/2008.  (III.31.)  módosító  határozatán,  a  229/2008  (IX.01.),  a  
230/2008 (IX.01.) számú, a 263/2008 I.) (IX.29.), a 263/2008 II.) (IX.29.), a 300/2008 (X.27.), a  
21/2009 (II.02.) az 55/2009 (III.30.),  a 124/2009 (V.25.),  valamint a 207/2010 (XI.29.) számú 
határozatán alapul.

Az Alapító okiratot a Részvénytársaság alapítója elolvasás és értelmezés után – mint akaratával  
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírja.

Kiskunhalas, 2010. november 29.

-----------------------------------------------------------------
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Képviseletében: Gyovai István polgármester 

Alulírott Simonné Dr. Zsúnyi Franciska 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 9. szám alatti ügyvéd a 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégeljárási képviselettel meghatalmazott jogi képviselője  
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
51. § (3) bekezdése szerint eljárva igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt  
szövege  megfelel  a  létesítő  okirat-módosítások  alapján  hatályos  tartalmának.  Az  egységes 
szerkezetű okiratban a vastag dőlt  betűvel  kiemelt  szövegmódosítások változása adott  okot  a  
módosított egységes szerkezetű okirat elkészítésére.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, és tanúsítom, 
hogy  a  szerződő  felek  személyi  azonosságuk  igazolása  után  azt  előttem  írták  alá,  ezért  
ellenjegyzem.  Nyilatkozom  továbbá,  hogy  megfelelek  a  2007.  évi  LXIV.  törvény,  valamint  a  
Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007. (XI.19.) szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással  
kapcsolatos követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással rendelkezem.
Ellenjegyzem a mai napon, 2010……….. napján:

2.  Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Halasi  Városgazda Beruházó,  
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának díjazását  
2010. december 1. napjától   450.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

3.  Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Halasi  Városgazda Beruházó,  
Szolgáltató  és  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  Felügyelő  Bizottsága 
elnökének, tagjainak díjazást nem állapít meg.



4.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  
hogy a Cégbírósági eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

208/2010. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy  

a Civil Alap Közalapítvány megszüntetését kezdeményezi.

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  kéri  a  Bács-Kiskun Megyei  
Bíróságot,  hogy  a  Civil  Alap  Közalapítványt  szüntesse  meg  hivatkozva  arra,  hogy  a  
közalapítvány  intézmény  fenntartó  feladatát  az  önkormányzat  döntése  alapján  a  
Kiskunhalasi  Művelődési  Központ Kulturális  és Közművelődési  Nonprofit  Kft.  vette  át  
2008.  július  01.  napjától.  Az  intézmény  feladatkörét  közművelődési  megállapodás  
módosításával a nonprofit kft. szakembereivel hatékonyabban tudja megvalósítani. 
A közalapítvány civil szervezetek támogatás feladatát a képviselő-testület önkormányzati  
bizottsága útján látja el. 

3. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert, hogy a Civil Alap Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatosan a Bács-
Kiskun Megyei Bíróságnál járjon el. 

209/2010. 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  köz-

igazgatási 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,

- 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, egyéb juttatás:
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. december 20.
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  
januári testületi ülésén. 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 

             2. A Képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy a januári testületi ülésre készítsen előterjesztést,  
és felkéri, hogy az aljegyző személyére tegye meg javaslatát.

210/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  Szank  Községi  
Önkormányzat  Képviselő-testületének  azon  kezdeményezéséhez,  mely  szerint  Szank  község  a 
belgyógyászat,  traumatológia,  fül-  orr-  gégegyógyászat,  szemészet,  neurológia,  reumatológia,  
aneszteziológiai,  és  intenzív  betegek,  pszichiátria,  gasztroenterológia,  kardiológia,  SBO 
fekvőbeteg ellátás tekintetében a Semmelweis Halasi Kórház illetékességi területéhez tartozzon.

211/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  127/2010.  számú  határozatával  
jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatát 2010. november 29. napjával hatályon kívül helyezi, és  
ezzel egy időben a mellékelt Közbeszerzési Szabályzatot fogadja el.
(A  Közbeszerzési  Szabályzatot  terjedelmére  tekintettel  nem  közöljük,  megtekinthető  a 
Polgármesteri Hivatal Szervezési Főosztályán.)

212/2010. Kth.



Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2010.  évi  
módosított  közbeszerzési  tervét  a  melléklet  szerint  elfogadja.  Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  
közbeszerzési tervet  Kiskunhalas város honlapján tegye közzé.



Kiskunhalas Város Önkormányzat

KÖZBESZERZÉSI TERV 2010.

A közbeszerzés tárgya

és pályázati száma
Irányadó eljárásrend Tervezett 

eljárási típus

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e 

az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

A közbeszerzési 
terv 
módosításának 
indoka

az eljárás 
megin-
dításának, 
illetve a 
közbeszerzés 
megvalósításán

szerződés 
teljesítésének 
várható idő-pontja 
vagy a szerződés 
időtartama

I. Árubeszerzés



TIOP-1.2.3-08/1-2008-
0025 "tudásdepó-
express" 
Könyvtárfejlesztés

(számítástechnikai 
eszközök beszerzése)

Kiskunhalas Város 
pedagógiai, 
módszertani 
reformjainak 

támogatása, az 
informatikai 

infrastruktúra 
fejlesztése, tanulói 

laptop program. (TIOP-
1.1.1-09/1-2010-0060) 

Kiskunhalas Város 
pedagógiai, 
módszertani 
reformjainak 

támogatása az 
informatikai 

infrastruktúra 
fejlesztésével (TIOP-
1.1.1-07/1-2008-0222)

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Közösségi 
értékhatárokat elérő  

közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Közösségi 
értékhatárokat elérő  

közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

Nyílt 
közbeszerzési 

eljárás

Nyílt 
közbeszerzési 

eljárás

2010. február

2010. november

2010. negyedik 
negyedév

2011. június

2011. február

2011. július

nem

nem

nem

Sikeresen elbírált
pályázat 

Sikeresen elbírált
pályázat 

 II. Építési beruházás    

DAOP-4.1.3/B-2008-
0069 Közösségek Háza 
Kiskunhalas Nemzeti 

értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. február 2010. március 
nem



DAOP-4.1.3/C-2f-2009-
0003  Városi Bölcsöde 
ellátás fejlesztése, 
férőhely bővítése 
Kiskunhalason

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. 
augusztus

2010. október
nem

DAOP-4.3.1-09-0053 
Kertvárosi Iskola 
akadálymentesítés Nemzeti 

értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. március 2010. augusztus
nem

KEOP-5.3.0 
Polgármesteri Hivatal 
energia korszerűsítése Nemzeti 

értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. július 2010. december
nem

DAOP-5.1.2/A-09-1f-
2010-0007 Kiskunhalas 
városközpont 
rehabilitáció

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. 
szeptember

2011. december
nem



KEOP-7.1.2.0-2008-
0215 Szennyvízelvezetés 
tisztítás Kiskunhalas 
III. ütem

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. 
augusztus

2013. május
nem

KEOP-7.2.4.0/B/10-
2010-0005  Kiskunhalas 
Jókai utcai 
hulladéklerakó 
(tényfeltárás, tervezési 
feladatok)

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. július 2010. szeptember
nem

 III. Szolgáltatás-
megrendelés

   

Működési célú hitel 
felvétele

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. 
augusztus 

2010. december 31. nem

TIOP-1.2.3-08/1-2008-
0025 "tudásdepó-
express" 
Könyvtárfejlesztés

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
2010. február 2011. június nem



közzétételével/

TÁMOP-3.2.4/08/01-
2009-0038 " Tudásdepó 
Expressz" – 
könyvtárfejlesztés

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. február 2011. május nem

TÁMOP-3.2.3/08/2-
2009-0011 Kultúra és 
tanulás élethosszig. 
Kiskunhalas Kelebia 
tengelyen

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. június 2012. október nem

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási

 koncesszió

                                                                                                                                                                                  Kiskunhalas, 2010. november 29.



213/2010. Kth.
1./  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Német  Kisebbségi  Önkormányzattal  kötendő 
együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. 

2./A Képviselő-testület felhatalmazza Gyovai István polgármestert az együttműködési megállapodás  
aláírására. 

3./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az új megállapodás megkötésével egyidejűleg hatályon 
kívül helyezi a  42/2007.Kth. sz. határozatát.

(A  mellékletet  terjedelmére  tekintettel  nem  közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  Hivatal  
Szervezési Főosztályán.)

214/2010. Kth.
1./  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzattal  kötendő 
együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. 

2./A Képviselő-testület felhatalmazza Gyovai István polgármestert az együttműködési megállapodás  
aláírására. 

3./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az új megállapodás megkötésével egyidejűleg hatályon 
kívül helyezi a  41/2007.Kth. sz. határozatát. 

(A  mellékletet  terjedelmére  tekintettel  nem  közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  Hivatal  
Szervezési Főosztályán.)

215/2010. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja,  hogy  az  Idősek  

Klubja szociális  intézmény felújítása az eredeti  tervek,  illetve az elektromos és gépészeti  
többlettel elkészült költségvetés alapján valósuljon meg, továbbá a Családsegítő Szolgálat  
épülete  új  koszorú  kivitelezésével  történjen,  amennyiben  a  pályázathoz  szükséges  önerő  
többletköltsége az 1.500.000 Ft-ot nem haladja meg.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházáshoz szükséges önerő 
többletköltségét a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.

216/2010. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzata,  mint  tulajdonos,  további  külön  nyilatkozat  nélkül,  

kölcsönösen  hozzájárul  az  egyes  önkormányzatok  területén  levő,  a  Homokhátsági 
Regionális  Települési  Szilárdhulladék Kezelési  Projekt  keretében rekultivált  ingatlanokon 
ezt  követően megvalósuló  beruházások megvalósításához,  amennyiben a szakhatósági  és 
egyéb  szükséges  engedélyek  rendelkezésre  állnak,  és  az  nem  ellentétes  a  támogatási  
szerződéssel.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy tulajdoni igényt nem jelent be másik  
önkormányzat  rekultivált  hulladéklerakójának  területén  megvalósuló  új  beruházásra,  
felépítményre.

217/2010. Kth.



Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulást ad Daczi Antal részére  
a 0368/13 hrsz.-ú belvízelvezető csatorna 170 m hosszú és 8 méter széles szakaszának ellenérték  
nélküli kitakarítására 5 éves karbantartási kötelezettséggel. 

Kiskunhalas  Város Önkormányzat
Képviselő testületének

16/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

2/2010 (III.10) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  Alkotmány  44/A.§  (2)  bek.  a.)  
pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.16.§  
(1)  bekezdésben,  valamint  az  államháztartásról  szóló  1992.évi  XXXVIII.  törvény  65.§-ban 
foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.10.)  
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik. 

1§

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(III.10.) önkormányzati  
rendeletének (továbbiakban: R.) 2.§-a az alábbiakra módosul: 

„/2/  A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal,  az  intézmények  és  kisebbségi  
önkormányzatok 

2010. évi bevételi és kiadási főösszegét 8     133 543   E Ft-ban,  
ezen belül:

- költségvetési bevételek összegét 6 491 938  E Ft-ban,
- költségvetési kiadások összegét 8 022 698 E Ft-ban, 
- költségvetési hiány összegét 1 530 760 E Ft-ban állapítja meg. 

2010. évi finanszírozási hiány: 
- finanszírozási bevételek összegét 1 641 605 E Ft-ban,
- finanszírozási kiadások összegét 110 845 E Ft-ban, 
- finanszírozási hiány összegét 1 530 760 E Ft-ban állapítja meg.

2010. évi összesített hiányt     1 641 605 E Ft-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: 165 403 E Ft
- felhalmozási pénzmaradvány :  274 017 E Ft.

A hiány külső forrásból történő finanszírozására
Működési célú hitelfelvétel: 448 185 E Ft



Felhalmozási célú hitelfelvétel:  754 000 E Ft
A költségvetés főösszegén belül

- működési célú kiadást 5 911 693 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:

- a személyi kiadásokat 2 224 302 E Ft-ban, 
- a munkáltatót terhelő járulékokat                576 640 E Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat             1 320 170 E Ft-ban,
- működési célú hitel törlesztését                                           30 000  E Ft-ban,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást, kamatkiadást      1 586 610  E Ft-ban,
- céltartalékot         103 971  E Ft-ban,
- általános tartalékot                 70 000   E Ft-ban,

- a felhalmozási célú kiadást:  2 221 850  E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- az önkormányzat felhalmozás összegét           2 053 559 E Ft-ban,
- az intézményi felhalmozás összegét                 87 446 E Ft-ban,
- hiteltörlesztést                 80 845 E Ft-ban,
- céltartalékot             - E Ft-ban 
- felhalmozási célú pénzeszközátadást             -  E Ft-ban,    

állapítja meg”

2.§
A R. 1., 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5.,5/12, 7., 7/a., 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. november 29.

Gyovai István Dr. Ferenczi Mária 
polgármester           jegyző 

   



KISKUNHALAS  VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2010.(XII. 1. ) önkormányzati rendelete

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL

 (A rendeletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal  
Szervezési Főosztályán.)

Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének

18/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló 4/2005. (II.2.) számú rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete  az Ötv.16.§ (1) bekezdésében, továbbá a 
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:  
Gyermekvédelmi törvény) személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának csökkentésének  
és elengedésének eseteiről,  módjáról szóló 29.§ (2) bekezdés e) pontjában, továbbá a személyes  
gondoskodás  során  érvényesülő  érdekvédelemmel  kapcsolatos  35.§  (1)  bekezdésében  adott  
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ 

 A rendelet 22/A § (3) bekezdése hatályát veszti.

 A rendelet 22/A.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

(8) A  nyilvántartott  díjhátralékról  a  szakmai  vezető  negyedévenként  tájékoztatja  a  
fenntartót  a  térítési  díj  behajtása  és  a  behajthatatlan  térítési  díjhátralék  törlése  
érdekében. 

 A rendelet 22/A.§ (9) – (12) bekezdései hatályukat vesztik.

 A rendelet 22/A. §-a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki: 

(13) A  Társulási  Tanács  a  személyi  térítési  díjhátralékot  törli,  ha  a  hátralék  
behajthatatlannak  minősül  a  249/2000.  Korm.  rendelet  (Áhsz.)  5.  §.  3.  pontja  
alapján.

2.§

A rendelet mellékletében a térítési díjak összegét tartalmazó „A 4/2005. (II.02.) számú rendelet 
melléklete” megnevezés helyébe „1. számú melléklet” megnevezés lép.

3.§

A rendelet az alábbi 2. számú melléklettel egészül ki:



2. számú melléklet
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2005. (II. 2.) számú rendeletéhez

Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő Bölcsődék 
Érdekképviseleti Fórumának Működési Szabályzatáról

A  Gyermekvédelmi  Törvény  35-36  §-a  alapján  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a 
fenntartásában működő

 Városi Bölcsőde (Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A.)
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde Bölcsődei tagintézménye (Kiskunhalas, Szilády Á. U. 12.)
 Bóbita  Óvoda,  Bölcsőde  és  Pedagógiai  Szakszolgálat  Bölcsődei  tagintézményei  

(Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17.)
intézményekhez  tartozó  bölcsődékben  megalakított  Érdekképviseleti  Fórum  (a  továbbiakban:  
Fórum) működéséről az alábbi szabályzatot alkotja.

1.§
Általános rendelkezések

 A Fórum a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek érdekeinek megjelenítését, képviseletét  
szolgálja és látja el.

 A  Fórum  működésének  célja,  hogy  a  gyermek  érdekeit  szem  előtt  tartva  a  törvényes  
képviselők,  az  Intézmény  és  a  fenntartó  képviselői  együttműködjenek.  Feladata  az  
álláspontok  feltárása,  vélemények  és  információk  cseréje,  a  különböző  fejlesztések  és  
törekvések ismertetése, valamint egyeztetése.

2.§
A Fórum szervezete

 A Fórum szervezete a Gyermekvédelmi törvényben nevesített, az alábbiakban meghatározott  
képviselőkből áll:

 A Fórum szavazati joggal rendelkező választott tagjai:
 az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői,
 az intézmény dolgozóinak képviselője, és
 a fenntartó képviseletében kijelölt tag.

      (3)   A Fórum tagjai sorába 
 az  ellátásban  részesülő  gyermek  szülei  (törvényes  képviselői)  önmaguk  közül  –  

gyermekcsoportonként - egy-egy képviselőt választhatnak, egy bölcsődei csoporttal  
működő bölcsőde esetén két képviselőt választanak,

 az intézmény közalkalmazottai a Fórum tagjai sorába önmaguk közül két képviselőt  
választhatnak.

3.§
A Fórum érvényessége

 A Fórum tagjait a választásra jogosultak határozatlan időre, titkos szavazással választják.  
A választás akkor érvényes, ha azon a jogosultak legalább kétharmada részt vesz. 

 Jelöltet  a  választást  megelőző 10.  napig írásban lehet  állítani.  Egy választásra jogosult  
legfeljebb három jelöltre tehet ajánlást. Jelölt lesz az, aki legalább egy ajánlást kapott. A  
jelölést  kapott  személyek indulhatnak a választáson. A választáskor a legtöbb szavazatot  
kapott  három  jelöltet  kell  megválasztottnak  tekinteni.  Szavazategyenlőség  esetén  –  



amennyiben e szavazategyenlőség az eredményes választás gátja – az egyenlő szavazatot  
kapott jogosultak között ismételt választást kell tartani. Ha a Fórum képviselőjének tagsági  
viszonya bármely okból megszűnik, helyére 60 napon belül új tagot kell választani.

4.§
A Fórumtag tagsági jogviszonya

(1) A Fórumban való tagsági jogviszony megszűnik:
 A tag lemondásával, halálával, intézményi jogviszonyának, közalkalmazotti- illetve  

köztisztviselői jogviszonyának megszűnésével, megszüntetésével vagy
 a tag visszahívásával, vagy
 azon  ellátott  intézményi  jogviszonyának  megszűnésével,  vagy  halálával,  akire  

tekintettel az illető szülő, törvényes képviselő a Fórum tagja volt.

• A  tagot  a  választásra  jogosultak  visszahívhatják,  amennyiben  a  Fórum  munkájában 
rendszeresen nem vesz részt. A visszahívásra egyebekben a választásra vonatkozó szabályok  
érvényesek.  A  Fórum  tagjai  nyílt  szavazással  önmaguk  közül  elnököt  és  alelnököt  
választanak. A Fórum üléseit  az elnök akadályoztatása esetén,  az alelnök hívja össze és  
vezeti. Az elnök a tagok egyharmadának írásbeli kezdeményezésére, illetve a beterjesztett  
panasz  esetén,  a  kezdeményezés,  illetve  a  panasz  kézhezvételét  követő  5 napon belül,  a  
kézhezvételtől számított legalább 8. napra köteles a Fórum ülését összehívni.

5.§
A Fórum működési rendje

(1) A  Fórum  az  üléseit  a  Bölcsődében  tartja.  A  Fórum  szükség  szerint,  de  évente 
legalább kétszer ülésezik. A meghívók és előterjesztések kiküldésének határideje az 
ülést megelőző egy hét. 

(2) A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek  
védelmét ellátó érdekképviseleti- és szakmai szervek a Házirendben foglaltak szerint  
az  intézmény  vezetőjénél  vagy  a  Fórum bármely  tagjánál  (továbbiakban:  panasz  
kivizsgálására jogosult) panasszal élhetnek: 

1. az ellátást érintő kifogások, 
2. a gyermeki jogok sérelme, vagy 
3. az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén.

(3) A Fórumhoz a fenntartó is továbbíthatja az ellátott vagy törvényes képviselője által  
aláírt  panaszt  vagy  bejelentést  további  kivizsgálás  céljából.  A  Fórum  személyes  
meghallgatást végez. A Fórum a bejelentés alapján köteles a panasztevőt meghallgatni, a 
tudomására jutástól számított 5 napon belül és a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell  
felvenni. 

(4) A Fórum az előterjesztéstől  számított  15 napon belül  ülésen szótöbbséggel  hozza  
meg állásfoglalását,  melyet  írásba kell  foglalni.  A Fórum üléseiről  jegyzőkönyvet  
kell  felvenni,  melynek  tartalmaznia  kell  a  hozzászólások  lényegét, a  hozott  
határozatokat.

(5) Az ülés a tagok kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. Szavazategyenlőség  
esetén az elnök szavazat dönt. Bármely tag indítványára kötelező a titkos szavazás  
elrendelése. A Fórum névtelen bejelentéssel, panasszal nem foglalkozik.



6.§
A Fórum jogosultságai

(1) A  Fórum tájékozódási  és  tájékoztatási  joga  keretében:  Az  intézmény  vezetőjétől  
tájékoztatást kérhet a kölcsönös  érdeklődésre számot tartó, gyermekeket és szülőket  
érintő kérdésekről, átszervezésekről.

(2) A Fórum véleményezési és javaslattételi joga keretében: A Fórum javaslatot tehet a  
bölcsőde  alaptevékenységét  nem  veszélyeztető  szolgáltatások  tervezéséről  és 
működtetéséről.  Véleményt  nyilváníthat  a  gyermekeket  érintő  ügyekben.  A Fórum 
véleményezési és egyetértési jogának
gyakorlására vonatkozó szabályokat a Házirend tartalmazza. A Fórum ügyrendjét  
maga határozza meg.

7.§
Az Érdekképviseleti Fórum kötelessége

A Fórum a panaszokat kivizsgálja és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá intézkedést  
kezdeményezhet  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatánál,  az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  
illetékes szakbizottságánál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.

8.§
Záró rendelkezések

(1) A Fórum Tagjainak névsorát és elérhetőségét az intézmények egyes részlegében jól  
látható helyen kell kifüggeszteni. A Fórum döntéseit a Bölcsőde hirdetőtábláján vagy 
az  erre  rendszeresített  módon  kell  közölni  az  ellátást  igénybe  vevő  gyermekek  
törvényes képviselőivel.

(2) A Fórum tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

4.§ 
A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Kiskunhalas, 2010. november 29.

Gyovai István Dr. Ferenczi Mária 
polgármester           jegyző 



Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének

19/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben, illetve a az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.  
törvényben  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Fogyasztástól függő díjak

1.)  A  lakossági  fogyasztók  és  a  rendelet  mellékletében  feltüntetett  önkormányzati-,  továbbá  a 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak  átadott  intézmények és a Halasthermál Kft.:

Ivóvíz díja:  257.- Ft/m3

Szennyvízcsatorna díja  237,- Ft/ m3

2.) Nem lakossági körbe tartozó további fogyasztók:

Ivóvíz díja: 318,- Ft/ m3

Szennyvízcsatorna díja 344,- Ft/ m3

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2.§

Vízmérő méretétől függő alapdíjak valamennyi fogyasztóra

1.)A vízszolgáltatás alapdíját a fogyasztási helyen telepített vízmérő átmérője határozza meg, díját  
a  2. számú melléklet szabályozza.

2.)A csatornaszolgáltatás alapdíját a fogyasztási helyen telepített vízmérő átmérője határozza meg,  
díját a 3. számú melléklet szabályozza.

3.)  Azokon  a  fogyasztási  helyeken,  ahol  több  mellékmérő  van  felszerelve,  a  legnagyobb  
vízmérőméret alapján kell az alapdíjat 1 db vízmérő után megállapítani.



3.§

 1.) Ez a  rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  
az ivóvíz  és szennyvízcsatorna megállapításáról  szóló  30/2009.  (XII.02.)  sz.  önkormányzati  
rendelet.

 2.)  E  rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  
2006/123/EK       irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kiskunhalas, 2010. november 29.

Gyovai István Dr. Ferenczi Mária 
polgármester           jegyző 

                                                                                                                        1. sz. melléklet 

Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott intézmények:

1. Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

3. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kuruc v. t. 17.

4. Városi Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 3/a

5. Százszorszép Óvodák 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.

6. Napsugár Óvodák és Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4.

7. Bóbita Óvoda és Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Kuruc v. t. 17.

9. Martonosi Pál Városi Könyvtár 6400 Kiskunhalas, Szövetség t. 11.

11. Fazekas Gábor u-i Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 1.

12. Felsővárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Szabadság t. 6.

13. Kertvárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 6.

14. Szűts József  Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.

15. Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.

16. Bibó István Gimnázium 6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 21.



17. II. Rákóczi F. Mezőgazdasági, Közgazdasági 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 39.
     és informatikai Szakközépiskola

18. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak 2008. január 1. napjától  átadott intézmények:

1. Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálata és 6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 6.
      Krízisellátó Intézményei
2. Nefelejcs Szakosított Otthon 6400 Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.

3. Egyesített Szociális Intézmény 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

Gazdasági társaság:
1. Halasthermál Kft. Kiskunhalas

2. sz. melléklet 

Vízszolgáltatás  alapdíj

Vízmérő átmérője [mm]

Bekötési mé-
rő

Lakás mel-
lékmérő Locsolási mérő

Bruttó 
[Ft/hó]

Bruttó 
[Ft/hó] Bruttó [Ft/hó]

13 185 105 105
20 185 105 105
25 255 105 105
32 370 105 105
40 800 105 105
50 1200 105 105
80 2000   
100 3000   
150 4500   
200 10000   



3. sz melléklet 

Csatornaszolgáltatás alapdíj

Vízmérő átmérője [mm] Bekötési mérő Lakás mellékmérő
Bruttó [Ft/hó] Bruttó [Ft/hó]

13 163 100
20 163 100
25 225 100
32 310 100
40 620 100
50 900 100
80 1200  
100 1500  
150 2000  
200 8000  

Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének

20/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat szabályozásáról szóló

28/2004. (VI.02) számú rendelet
módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében  
meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV.  
törvény  8.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében,  16.§  (1)  bekezdésben  kapott  
felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kiskunhalas  város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közterület-használat  szabályozásáról  
szóló 28/2004. (VI. 02.) számú rendelete (továbbiakban Rendelet) az alábbi 8/A §-al egészül ki:

Taxiállomás használatának szabályai

(1)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  taxi  szolgáltatást  végző  gépjárművek  várakozására  
taxiállomást bocsát rendelkezésre.
(2) A jogosultság engedélyezésével  kapcsolatos I.  fokú hatósági feladatokat   Kiskunhalas város  
polgármestere látja el.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a vállalkozói igazolvány, illetve gazdasági társaság cégkivonatá-
nak másolatát, taxi igazoló lapot.
(4) A jogosultsággal rendelkező, a taxiállomást a kihasználtság függvényében veheti  igénybe és  
ezért rendelkezésre állási díjat kell fizetnie, melyet e rendelet 1. számú melléklete szabályoz.



(5) Meg kell tagadni a jogosultság biztosítását amennyiben a kérelmező a tevékenység végzésére 
nem jogosult, vagy a feljogosító iratokat a kérelemhez felkérésre sem csatolja. 
(6)  Meg  kell  vonni  a  jogosultságot  amennyiben  arról  a  tevékenységére  jogosult  lemond,  vagy  
amennyiben a szolgáltatási tevékenységre való jogosultsága bármely okból megszűnik és erről a  
hatóság tudomást szerez, tovább ha a rendelkezésre állási díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg.
(7) Az a szolgáltató, aki a taxiállomást jogosultság nélkül veszi igénybe szabálysértést követ el. A 
szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület felügyelő helyszíni bírsággal sújthatja.
(8) A taxiállomást csak személyszállítást végző taxigépkocsik - utasfelvétel céljából történő - vára-
kozására lehet használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem 
használhatják.

2.§

A Rendelet 15.§-a  következő q) ponttal egészül ki:

q) Közterületi  taxiállomás: az önkormányzat vagy az önkormányzat engedélye alapján létesített  
olyan  taxiállomásként  jelölt  várakozó  hely,  ahol  az  önkormányzat   más  jogszabályban  
meghatározott   engedéllyel  rendelkező  személytaxi  szolgáltatást  végző  gépjárművek 
rendeltetésszerű használata során azok várakozására lehetőséget biztosít.

3. §

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet  1. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  Rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

Kiskunhalas, 2010. november 29.

Gyovai István Dr. Ferenczi Mária 
polgármester           jegyző 

   



1. számú melléklet
a 28/2004. (VI.02) rendelethez

közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke

a., A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 
fényreklám, konzolos cégér, cég-, és címtábla, reklámtábla, mobil  reklámtábla, reklámozási célú 
alapzatos zászlórúd

  371,- Ft/m2/hó + ÁFA

1 m2 alatti méret esetén

  371,- Ft/m2/hó + ÁFA

b,. Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére

  63,- Ft/m2/nap

c., A rendelet 3. § (2) bekezdés m., és n., pontjában feltüntetett járművek tárolása:

  1.223,- Ft/db/nap

d,.  Erősáramú  vagy  közvilágítási  oszlopokra  szerelhető  2  oldalas  fix  reklámtáblák,  sétányok, 
gyalogutak mellett elhelyezhető állótáblák, álló vagy falra szerelhető vitrines táblák, járdamatrica

  1.223,- Ft/m2/hó + ÁFA

1 m2 alatti méret esetén   1.223,- Ft/db/hó + ÁFA

Lábon álló fix reklámtáblák (2. számú melléklet a., és b., pontja):

6 m2 reklámfelületű tábla   7.255,- Ft/hó + ÁFA
4 m2 reklámfelületű tábla   4.842,- Ft/hó + ÁFA
2 m2 reklámfelületű tábla   2.414,- Ft/hó + ÁFA

e., szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták

  1.223,- Ft/db/hó

f., Építési munkával kapcsolatban

- állvány   4,- Ft/m2/nap             

- építőanyag   63,- Ft/m2/nap

g., Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre

  247,- Ft/m2/nap



h.,  Alkalmi  árusítás-  és  kiárusítás,  kézből  történő  mozgóárusítás  (jogszabályban  engedélyezett 
termékek) javító és szolgáltató tevékenység

  495,- Ft/m2/nap

i., Film és televízió felvétel, filmvetítés, ha az a gyalogos közlekedést korlátozza

   66,- Ft/m2/nap

j.,        

k., Kiállítás, vásár, alkalmi vásár     193,- Ft/m2/nap    

l., Mutatványos tevékenység   124,- Ft/m2/nap       

m., Kifeszített transzparens   454,- Ft/m2/ + ÁFA/nap

n., Mozgóárusítás/mozgóbolt

2. járművel történő árusítás
               662,- Ft/nap/jármű

  1.990,- Ft/hét/jármű
  6.633,- Ft/hó/jármű

            66.325,- Ft/év/jármű 
3. gépjárművel történő árusítás

  1.328,- Ft/nap/jármű
  3.980,- Ft/hét/jármű

            13.266,- Ft/hó/jármű
          132.651,- Ft/év/jármű

o., Járműkiállítás, értékesítés

 kerékpár, motorkerékpár 662,- Ft/db/nap 

 egyéb jármű 1.328,- Ft/db/nap

p.,  Áru,  vagy árubemutatásra,  értékesítésére  szolgáló  tárgy  elhelyezése,  marketing-hostess 
tevékenység  

  247,- Ft/m2/nap

q., Mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár alkalmi reklámhordozói 1-5 napra:

  2.652- Ft/nap

r., Sport-, kulturális és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték

  132,- Ft/m2/nap

s., Zöldfelület jelen mellékletben felsoroltaktól eltérő célú igénybevétele



  495,- Ft/m2/nap

t., Közterületen elhelyezett kamera

  3.980,- Ft/kamera/hó

 egy hónapnál rövidebb időre    

  132,- Ft/kamera/nap

u., A mellékletben fel nem sorolt tevékenység végzése

kereskedelmi jellegű tevékenység   247,- Ft/ m2/nap
nem kereskedelmi jellegű tevékenység   132,- Ft/ m2/nap
amennyiben a terület nem állapítható meg   662,- Ft/nap

v., Taxiállomás rendelkezésre állási díja

                                                 10.000,-Ft + ÁFA /év



Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének

21/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási  

díjairól

Kiskunhalas Város Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1)  
bekezdésében, illetve az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott  
felhatalmazás alapján a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események 
szolgáltatási díjairól a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Kiskunhalas Város közigazgatási területén történő házasságkötési, a bejegyzett  
élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események társadalmi megünneplése kapcsán az e 
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 

2.§

A házasságkötésen, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi esemény társadalmi 
megünneplésén ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése 
(jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás). 

3.§

Díjfizetési kötelezettség

 A jegyző  által  előzetesen  engedélyezett,  az  anyakönyvvezető  hivatalos  helyiségén és  
munkaidején  kívül  történő  anyakönyvi  eseményekért  a  megrendelők  az  e  rendeletben  
meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre  
rendkívüli körülmény miatt kerül sor. Az anyakönyvvezető hivatali helyisége Polgármesteri  
Hivatal Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatt van.

 Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  rendkívüli  körülménynek  minősül  különösen,  ha  
valamelyik  házasuló  mozgáskorlátozottsága,  egészségi  állapota,  kora  miatt  különös 
erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.

4.§

A szolgáltatás díja

Az anyakönyvvezető díjazása jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint történik.

5. §

A megrendelő által igénybe vehető szolgáltatás díjainak meghatározása jelen rendelet 2. sz.  
melléklete szerint történik. A díjakat évente felül kell vizsgálni.



6. §

A szolgáltatási megállapodást jelen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 

7.§

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Kiskunhalas, 2010. november 29.

Gyovai István Dr. Ferenczi Mária 
polgármester           jegyző 

   



1. sz. melléklet

Az anyakönyvvezető díjazása

Az anyakönyvvezető közreműködéséért

 a házasságkötő teremben, hivatali munkaidőben lezajló esemény után nem kell fizetni.

 A házasságkötő teremben, hivatali munkaidőn kívül (pl. szombaton): 

10.000.- Ft/ esemény 

 A házasságkötő termen kívüli, külső helyszínen való közreműködésért: 

15.000.- Ft/ esemény.

Megjegyzés: az anyakönyvvezetőt évente az illetményalap 100 %-ának megfelelő ruházati  

költségtérítés illeti meg formaruha használat címén. Elszámolása a ruházati költségtérítés  

szabályai szerint történik.



2. számú melléklet

Szolgáltatások Díj:
SZJ: 93.05.10.9.

I.
  1.) Külső helyszínen történő házasságkötés 30.000,-Ft +ÁFA 

  2) A hivatali helyiségben hétköznap — kivéve az állampolgársági esküt —

- Hétfőtől –Csütörtökig 16 óra után
- Pénteken 12 óra után, valamint 
- Hétvégén és munkaszüneti napokon megtartott családi eseményeknél        

15.000,- Ft + ÁFA

II. Az alábbi díjak akkor kerülnek felszámításra, ha az önkormányzat által biztosított helyszínen 
Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében kerül megrendezésre a 
szertartás.

1.) Terembérleti díj (Házasságkötő terem - Polgármesteri Hivatal )
         

a.) ha mindkét megrendelő fél kiskunhalasi lakos            6.000,-Ft
b.) ha csak az egyik megrendelő fél kiskunhalasi lakos 9.000,-Ft
c.) ha egyik megrendelő fél sem kiskunhalasi lakos                  12.000,-Ft

2.)Virágcsokor, asztali dísz, külső, belső szőnyeg használata szolgáltatás

Anyakönyvi esemény Rendelés tárgya Összeg (Ft) ÁFÁ-val együtt
Házasságkötés asztali dísz 3.500 /nap
Névadó csokor 1.750 /édesanyánként
Állampolgársági eskü asztali dísz 2.500 /család
Anyakönyvi esemény szőnyeg használat 3.000/ esemény

Az árak tárgyi adómentesek és egy alkalmat tartalmaznak. A terembérleti díjak a Polgármesteri  
Hivatal bevételét képezik.



3.sz. melléklet 
Kiskunhalas Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
6400 Kiskunhalas, Hősök tere.1.
Tel.: 06-77-523-100  Fax: 06-77-423-612

Szolgáltatási megállapodás

  Amely létrejött egyrészt Kiskunhalas Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Hivatala, mint szolgáltató,  
másrészről

Név:       _______________________               Név: _________________________
Lakcím: ________________________             Lakcím: _______________________

szám alatti lakos mint megrendelő között a

 201... év ________________ hó ________nap ________ órakor tartandó házasságkötésére, bejegyzett  
élettársi kapcsolat ünnepélyes regisztrációjára, ill. egyéb családi események ünneplésére.

A megrendelők az alábbi szolgáltatásokat kérik  :  
SZJ: 93.05.10.9.

        
Terembérlet Díj:

Házasságkötő terem 6.000.- Ft,      9.000.- Ft   vagy 12.000.- Ft
( a megfelelő összeg aláhúzandó)

  
Asztaldísz 2.400.- Ft
Szőnyeg: 3.000.- Ft
   
Összesen:            …………Ft      

azaz ……………………………….Ft, mely tárgyi adómentességet élvez, így általános forgalmi  
adót  nem tartalmaz.

A szertartást a hivatali helyiségen kívül, az alábbi helyszínen kérem biztosítani:
………………………………………………………………………………………

díja:  30.000 Ft+ÁFA

A szertartást amennyiben a hivatali helyiségben hétköznap:

- Hétfőtől –Csütörtökig 16 óra után
- Pénteken 12 óra után, valamint 
- Hétvégén és munkaszüneti napokon kérem megtartani, annak 

időpontja:      ……………………………………
díja:   15.000 Ft + ÁFA

Összesen…………………………Ft 

Kiskunhalas, 2010. …………

 ……………………….                                                          ……………………. 
Megrendelő                                                                        Anyakönyvvezető



Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének

22/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről szóló

28/1995. (X.02.) számú rendelet
módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében  
meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV.  
törvény 16.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő 
lakások  lakbérének  mértékéről  szóló  28/1995.  (X.02.)  számú önkormányzati  rendelet  1.  számú 
melléklete helyébe e rendelet  1. számú melléklete lép.
           

2.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép  hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
Rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

Kiskunhalas, 2010. november 29.

Gyovai István Dr. Ferenczi Mária 
polgármester           jegyző 

  

                
                                                     „ 1.sz. M E L L É K L E T 

a 28/1995./X.02/ Ktr.sz. rendelethez

Szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja:

I.övezet
m2/hó

II.övezet
m2/hó

földszint I-II. em

összkomfortos 228 190
komfortos, gázfűtéses 228 190
komfortos 145 123



félkomfortos 72 61
komfort nélküli, szükség 45 37

III-IV. em

összkomfortos 186 164
komfortos, gázfűtéses 186 164
komfortos 123 108
félkomfortos 62 52
komfort nélküli 40 36
Szociális szükséglakás 16

Esze T. lakótelep bérlakásai:                           370.-Ft/hó/m2        425 /hó/m2


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

