
A képviselő-testület 2011. február 28-i zárt ülésén hozott döntések:

18/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete „Kiskunhalas Város Díszpolgára” címet adományoz:

Szőke Antal

BKMÖ  Kiskunhalasi  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  nyugalmazott  igazgatójának  a 
kiskunhalasi művészeti élet és oktatás érdekében kifejtett munkásságának elismeréseként

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete „Kiskunhalas Városért” kitüntetést adományoz:

Püspöki Ferencné csipkevarrónak, egykori művészeti vezetőnek a 
kiskunhalasi csipkevarrás területén kifejtett kiemelkedő érdemei miatt,

Dr. Soós Károlyné Dr. Fáy Piroska nyugdíjas orvosnak, a  
gyermekgyógyászat területén elért eredményeinek elismeréséül,

Regős Gyula Városért Közalapítvány elnökének, a városfejlesztés  
területén kifejtett szakmai munkájáért és közéleti szerepvállalásáért.

A kitüntető díjak átadása a Város Napja ünnepség keretében történik meg. 

19/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete „Kiskunhalas Város Sajtódíja” kitüntetést adományoz 
Pál  László  újságírónak.  A  díj  átadására  2011.  március  15-én,  a  Szabad  sajtó  napja  
alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor. 

20/2011. Kth.
Az oktatási miniszter által adományozható kitüntetések

A képviselő-testület 2011. február 28-i nyílt ülésén hozott döntések:

21/2011. Kth.
Munkaterv módosítás

22/2011. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  „Homokhátsági  Regionális  
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás”  elnevezésű  társulási  megállapodást  az  
előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
(A  megállapodást  terjedelmére  tekintettel  nem  közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán)

23/2011. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármes-

terét a Naturelle Patika Bt.-vel korábban kötött  – orvosi rendelők bérbevételéről szóló – 



bérleti szerződés módosított változatának aláírására. A szerződés 5. pontjában megállapí-
tott 800.000,- Ft + Áfa bérleti díja 1.052.000,- Ft+Áfa/év összegre változik.  Az új megál-
lapodásnak megfelelően a bérleti díjat 2011. január 01. napjától 2011. december 31. nap-
jáig állapítja meg. A bérleti díj a továbbiakban a szerződés 6. pontjában foglalt módon – 
a KSH által közzétett előző évi infláció mértékével megegyezően – változik. 

2. A preambulumban feltüntetett - jelenleg bérelt - rendelők száma ötről hatra változik. A 
bérleti szerződés 15 éves futamideje változatlan marad. 

24/2011. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  -2010.11.29-i  ülésén  elfogadott  201/2010.  

Kth.- döntésének értelmében eljárva, jelen határozatával a Halasi Csipke Közalapítvány 
kezelő  szervét  ellátó  kuratóriumának  tagjává  választja  Pajor  Kálmánt  és  Szakál 
Györgynét. 

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  1.  pontban 
meghatározott módosításokkal a Halasi Csipke Közalapítvány Alapító Okiratát egységes  
szerkezetben elfogadja.

3. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert, hogy a közalapítvány  Alapító Okiratának módosítását nyújtsa be a Bács-
Kiskun Megyei Bírósághoz.

25/2011. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a   Halasmédia  Nonprofit  
Szolgáltató   Kft.  Felügyelő  Bizottságának   ügyrendjét  a  mellékletben  foglaltak  szerint  
jóváhagyja. 
(A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal  
Szervezési Osztályán)

26/2011. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   a   Kiskunhalasi  Művelődési  
Központ Nonprofit  Kft. Felügyelő Bizottságának  ügyrendjét a mellékletben foglaltak szerint  
jóváhagyja. 
(A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal  
Szervezési Osztályán)

27/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó,  
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának 
ügyrendjét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal  
Szervezési Osztályán)

28/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2010. számú határozatával  
jóváhagyott  Közbeszerzési  Szabályzatot  az  alábbi  módosításokkal  egységes  szerkezetben 
elfogadja:

A Közbeszerzési Szabályzat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Szabályzat hatálya: A Szabályzat hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának (a  
továbbiakban: ajánlatkérő) minden olyan árubeszerzésére, építési beruházására, építési kon-



cessziójára,  szolgáltatás  megrendelésére,  szolgáltatási  koncessziójára,  amelynek  értéke  a 
közbeszerzési eljárás megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési ér-
tékhatárokat, valamint arra az esetre, ha az ajánlatkérő tervpályázati eljárást folytat le. Jelen  
Szabályzat irányadó a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetében is.
A Közbeszerzési Szabályzat 5.1 pontja az alábbiakkal egészül ki:

5.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése az ajánlattételig (részvételi jelentkezésig) tart.
Az előkészítő szakasz azzal veszi kezdetét, hogy a közbeszerzéssel érintett szervezeti  
egység  vezetője  a  Városfejlesztési  Osztály  vezetőjéhez  címzett  levelében 
kezdeményezi  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását.  A  Városfejlesztési  Osztály  
vezetője gondoskodik a Polgármester és a Jegyző tájékoztatásáról. A közbeszerzéssel  
érintett szervezeti egység felelőssége, hogy a közbeszerzési eljárást olyan időpontban  
kezdeményezze, amely lehetővé teszi az eljárás megfelelő időben való indítását és a  
közbeszerzési  eljárás  alapján  létrejövő  szerződés  teljesítését.  A  közbeszerzéssel  
érintett  szervezeti  egység  feladata  és  felelőssége  a  műszaki  dokumentáció  és  
költségvetési kiírás tervezeteinek előkészítése, s a közbeszerzési eljárás során annak 
rendelkezésre bocsátása.  
Városfejlesztési  Osztály  feladata,  hogy  az  egyes  közbeszerzési  eljárások  teljes  
időtartama  alatt,  a  támogatásokra  vonatkozó  mindenkori  jogszabályban  írtak 
betartásáról a projektmenedzsmentek által gondoskodjon., s azok jogszabályszerinti  
betartását ellenőrizze. 

29/2011. Kth.
A  II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági,  Közgazdasági,  Informatikai  Szakközépiskola  és  
Kollégium alapító okiratának módosítása
(Az  alapító  okiratot  terjedelmére  tekintettel  nem közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán)

30/2011. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Szűts  József  Általános  Iskolában magyar-

angol  két tanítási nyelvű oktatást indít a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Szűts József 
Általános  Iskola  magyar-angol  két  tanítási  nyelvű  oktatás  programjával  kiegészített  
pedagógiai  program  módosítását  a  2011.  júniusi  testületi  ülésre  jóváhagyás  végett  
terjessze be.

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szűts József Általános Iskola alapító okiratát  
az alábbiak szerint fogadja el.  (Az alapító okiratot terjedelmére tekintettel nem közöljük,  
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán)

31/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete és a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és 
Közművelődési  Non-profit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  között  fennálló  közművelődési 
megállapodását  módosítja  a  mellékletben  megfogalmazottak  szerint.  A  Képviselő-testület  
felhatalmazza a Polgármestert a Közművelődési megállapodás aláírására.
(A  megállapodást  terjedelmére  tekintettel  nem  közöljük,  megtekinthető  a  Polgármesteri  
Hivatal Szervezési Osztályán)



32/2011. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  módosítja  a  városi  közoktatási  konzorcium 
megállapodást     „A  konzorcium  működési  költségei”  című  fejezet  hatályon  kívül 
helyezésével,  egyúttal  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  megállapodás  módosításának 
aláírására.

33/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2011. szeptember 1-jétõl a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és  
Pedagógiai  Szakszolgálat  gyógytestnevelés  szakszolgálati  feladatot  ellátó  
intézményegységének pedagóguslétszámát 1 fővel növeli.

34/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem támogatja Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának 
működési  szabályzatáról  szóló  165/2008.  Kth.  számú  Képviselő-testületi  határozatának 
hatályon kívül helyezését.

35/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testület elfogadja, hogy a Halas Galéria „Közérdek  muzeálisű  
kiállítóhely”  szakmai  besorolásba  kerüljön  és  egyúttal  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
m ködési engedély iránti kérelem aláírására.ű

36/2011. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Martonosi  Pál  Városi  Könyvtár  (6400 
Kiskunhalas Szövetség tér 11. sz.) igazgatói állására pályázatot hirdet az alábbiak szerint: 
Képesítési feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év gyakorlat. 
Előnyt jelent: egyetemi szintű végzettség, könyvtár vezetői gyakorlat
A  pályázat  benyújtásának  határideje: a  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és  
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől számított  
30. nap.
A  pályázat  elbírálásának  határideje: benyújtási  határidőtől  számított  30.  napot  követő  
képviselő-testületi ülés.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal, 6400 Kiskunhalas  
Hősök tere 1. sz.  
A megbízás kezdő napja: 2011. június 1. 
A megbízatás időtartama: 5 év.
A megbízás befejező napja: 2016. május 31. 
Illetmény: a  közalkalmazotti  törvény  szerinti  besorolás  valamint  az  erre  vonatkozó  
képviselő-testületi határozatok alapján, pótlék: a pótlékalap 225%-a.

37/2011. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  támogatja  a  Lovasiskola  
használata tárgyában készült határozati javaslatot.

38/2011. Kth.
1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  lakossági  járdaépítések  2011.  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

2. A támogatás mértéke összefüggő (5 egymás melletti telek) esetén 20 %-kal növelendő. 
Olyan összefüggő járdaépítés esetén, ahol az egymás melletti telkek száma nem éri el az 
ötöt, külön kérelemre a Településfejlesztési Bizottság dönt.

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

4. A támogatási rendszerről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatni kell.

39/2011. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  1988.  évi  I.  törvény  34.§.  (2)  bekezdésében  
biztosított jogkörében eljárva, az Árpád utca forgalmi rendjét megváltoztatja azzal, hogy a  
megállást mindkét oldalon megtiltja a keramit burkolatú utcaszakaszon.

40/2011. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Halasvíz  Kft.  2010.  évi  
beszámolóját a vízi-közmű felújítási alap felhasználásáról elfogadja.

41/2011. Kth.
1. A Képviselő-testület elfogadja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium munkájáról  
a 2010. évi beszámolót.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatát a társulásban a polgármester képviseli.

42/2011. Kth.
A Képviselő-testület felmentést ad Klapcsik István (Kiskunhalas, Zrínyi u. 46.) tulajdonában 
levő  tehergépjárművek  részére  az  Átlós  utcának  a  Szabadkai  út  és  az  53.  sz.  út  közötti  
szakaszán az 5 t össztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó  behajtási  tilalom  
alól. A felmentés visszavonásig érvényes.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  járművekre  vonatkozó  behajtási  
hozzájárulások aláírására.

43/2011. Kth.
A Képviselő-testület 2011. évben nem kívánja megvásárolni Szentháromság tér 6. szám alatti  
ingatlant.

44/2011. Kth.
l./ A Képviselő-testület értékesítésre jelöl ki a 078/198 hrsz alatti ingatlanból a rendezési terv 
szerinti  megosztást  követően  kialakított  594  m2  nagyságú  területet  Kovács  Józsefné,  
Kiskunhalas, Tó u. 38. alatti lakos részére.
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 ára 850.- Ft/m2 .
A  Képviselő-testület  megbízza  a  Halasi  Városgazda  Zrt.-t  az  értékesítési  eljárás  
lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A Képviselő-testület a 63/2010. Kth. határozatát visszavonja.



45/2011. Kth.
A  Képviselő-testület  értékesítésre  jelöli  ki  a  kiskunhalasi  7304/8  alatti  ingatlant  Hollósi  
Simon  Noémi,  Kiskunhalas,  Nagy-Czirok  László  u.  7  sz.  alatti  lakos  részére.  Az  
ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Az  ingatlan  értékesítési  áráról  az  értékbecsült  ár  figyelembe  vételével  a  Pénzügyi,  
Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  Halasi  Városgazda  Zrt.-t  az  eljárás  lebonyolításával  és  
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

46/2011. Kth.
l./  A  Képviselő-testület  hozzájárul  az  5552/6  és  az  5747  hrsz  alatti  ingatlanok  közötti  
telekhatár szabályozási tervnek megfelelő rendezéséhez.
A rendezés során az 5747 hrsz alatti  ingatlanba olvadó 179 m2 nagyságú területrészt  az  
Önkormányzat értékesíteni kívánja a Rompetrol Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 16/D. I./2.)  
részére.
Az  értékesített  területrész  művelési  ágát  a  rendezési  tervre  való  tekintettel  beépítetlen  
területre változtatja, így az 5552/6 hrsz alatti közterület mértékét 179 m2-rel csökkenti. 
A telekhatár rendezéssel  és a tulajdonba vétellel  kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.  A 
terület  értékesítési  áráról  értékbecslés  figyelembe  vételével  a  Pénzügyi,  Költségvetési  és  
Gazdasági Bizottság dönt.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  Halasi  Városgazda  Zrt.-t  az  értékesítési  eljárás  
lebonyolításával  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  változási  vázrajz  és  a  szerződés  
aláírására.

47/2011. Kth.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület a 
Kertvárosi  Általános  Iskola  homlokzati  falára  60×40  cm  méretű,  Bartók  Bélát  ábrázoló  
emléktáblát helyezzen el.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010 (III.10) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 1992. 
évi  XXXVIII.  törvény  74.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján,  a  helyi  
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott  
feladatkörében  eljárva  a  könyvvizsgáló,  az  Önkormányzati  Érdekegyeztető  Tanács,  a  
Képviselő-testület  Pénzügyi,  Költségvetéséi  és  Gazdasági   Bizottsága,  Ügyrendi  és  
Humánpolitikai   Bizottsága, Településfejlesztési  Bizottsága véleményének kikérésével  a 
következőket rendeli el: 

1.§

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  2010.  évi  költségvetéséről  
szóló  2/2010.(III.10.)  önkormányzati  rendeletének  (továbbiakban:  R.)  2.§-a  helyébe  a  
következő rendelkezés lép: 



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

2010. évi bevételi és kiadási főösszegét 8     029  658   E  Ft-  
ban,

ezen belül:

- költségvetési bevételek összegét 6 388 053  E Ft-ban,
- költségvetési kiadások összegét 7 905 763 E Ft-ban, 
- költségvetési hiány összegét 1 517 710 E Ft-ban állapítja meg. 

2010. évi finanszírozási hiány: 
- finanszírozási bevételek összegét 1 641 605 E Ft-ban,
- finanszírozási kiadások összegét 123 895 E Ft-ban, 
- finanszírozási hiány összegét 1 517 710 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: 89 767 E Ft
Működési célú likvid hitel: 358 418 E Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel:  754 000 E Ft

A költségvetés főösszegén belül

- működési célú kiadást 5 789 716 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:

- a személyi kiadásokat 2 208 046 E Ft-ban, 
- a munkáltatót terhelő járulékokat                575 905 E Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat             1 327 475 E Ft-ban,
- működési célú hitel törlesztését                                           38 003 E Ft-ban,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást, kamatkiadást      1 640 287 E Ft-ban,
- céltartalékot                 -     E Ft-ban,
- általános tartalékot                        -     E Ft-ban,



- a felhalmozási célú kiadást:  2 239 942  E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- az önkormányzat felhalmozás összegét           2 053 559 E Ft-ban,
- az intézményi felhalmozás összegét               100 491 E Ft-ban,
- hiteltörlesztést                 85 892 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. és 11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4.,  
4/a., 5. és 11.  számú mellékletei lépnek.

Záró rendelkezés 
3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon  
hatályát veszti. 
 
Kiskunhalas, 2011. február 28.

/:Gyovai István:/ /:Dr. Ferenczi Mária:/
         polgármester                jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. 
évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.)  65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján , a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91.§  
(1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  az  Önkormányzat  Ügyrendi  és  
Humánpolitikai  Bizottsága,  Településfejlesztési  Bizottsága,  Pénzügyi,  Költségvetési  és 
Gazdasági  Bizottsága,  Önkormányzati  Érdekegyeztető  Tanácsa,  Cigány  Kisebbségi  
Önkormányzat és Német Kisebbségi Önkormányzat  véleményének kikérésével  Kiskunhalas  
Város  Önkormányzatának  2011.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtására  vonatkozó 
szabályokról a következőket rendeli el:

1.§
A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  képviselő-testületre  és  bizottságaira,  az  önkormányzat 
polgármesteri  hivatalára  és  az  önkormányzat  önállóan  működő  és  gazdálkodó,  valamint  
önállóan működő költségvetési szerveire.   

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai



2.§
(1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza  meg:

Fejezet: Kiskunhalas Város Önkormányzata
(2) Cím: Polgármesteri Hivatal
Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Cím: Német Kisebbségi Önkormányzat

2.  Fejezet: Óvodai nevelés, iskola előkészítés
- Cím: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
- Cím: Városi Bölcsőde 
- Cím: Százszorszép Óvodák
- Cím: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
- Cím: Bóbita Óvoda és Bölcsőde
- Cím: Martonosi Pál Könyvtár

- Fejezet: Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
1.   Cím: Fazekas G.  Általános Iskola
3. Cím: Felsővárosi Általános Iskola
4. Cím: Felsővárosi Általános Iskola - Pirtói tagintézmény
5. Cím: Kertvárosi Általános Iskola
6. 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 

2011. évi bevételi és kiadási főösszegét 8 367 105  E Ft-ban,
ezen belül a

- költségvetési bevételek összegét 6.786.745 eFt-ban
- költségvetési kiadások összegét 8.136.801 eFt-ban
- költségvetési hiány összegét 1.350.056 eFt-ban állapítja meg. 

2011. évi finanszírozási hiány: 
- finanszírozási bevételek összege: 1.580.360 eFt-ban
- finanszírozási kiadások összege: 230.304 eFt-ban
- finanszírozási hiány összegét: 1.350.056 eft-ban állapítja meg

2011.évi összesített hiányt 1.580.360 eFt-ban állapítja meg.



(3) A  Képviselő-testület  a  2. bekezdésben  szereplő  hiány  finanszírozásának  módját  az  
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a hiány külső forrásból történő finanszírozására
működési célú hitelfelvétel 882.727 eFt.
felhalmozási célú hitelfelvételt 697.633 eFt.

A költségvetés főösszegén belül
működési célú kiadást   működési célú kiadást   5.541.1035.541.103  E Ft-ban,  E Ft-ban,

Pénzforgalmi kiadások
- a személyi jellegű kiadásokat 1.949.383 E Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő járulékokat 537.123 E Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat       1.100.380 E Ft-ban,
- kamatkiadásokat 169.696 E Ft-ban,
- pénzeszköz átadást, egyéb támogatást,  
kamatkiadás

1.180.704 E Ft-ban,

- céltartalékot 462.315 E Ft-ban,
- általános tartalékot 100.000 E Ft-ban,

Finanszírozási kiadások
- működési hitel törlesztését 41.502 E Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást a felhalmozási célú kiadást 2.826.0022.826.002 E Ft-ban, E Ft-ban,
Pénzforgalmi kiadások
- az önkormányzati felhalmozás összegét 2.580.322 E Ft-ban,
- az intézményi felhalmozás összegét 12.350 E Ft-ban,
- céltartalék - E Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadást          44.528 E Ft-ban
Finanszírozási kiadások
- hiteltörlesztést 188.802 E Ft-ban,

állapítja meg.

A  képviselő-testület  az  éves  létszám-előirányzat,  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.)  Kormányrendelet  az  államháztartás  működési  rendjéről  szerinti  
bevételek jogcímenkénti összegét a képviselő-testület az 1. számú melléklet szerint határozza 
meg.

(6)  A 2009.  évi  tényleges  teljesítés,  2010.  évi  várható  teljesítés  és  a  2011.  évi  tervezett  
bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel az 1/c. számú melléklet tartalmazza.



(7)  Az önkormányzatot  megillető  állami  támogatás  jogcímeit,  összegét,  mutatóit,  az  SZJA 
átengedett  részét  az  1/d.  számú  melléklet tartalmazza.  Az  állami  támogatás  összegének 
intézményenkénti bontását a 14.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 2011. évi központilag kezelt felhalmozási kiadásait  
feladatonként  a  4.  számú  melléklet szerint  állapítja  meg.  Az  intézmények  2011.  évi  
felhalmozási kiadásait beruházási célonként a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

(12)  A képviselő-testület  a  polgármesteri  hivatal  2011.  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) Az önkormányzat által adott kölcsönök állományának lejárat szerinti kimutatását a 13.sz.  
melléklet tartalmazza.

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

(21) 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 maximális összege 888.977 EFt. 

(22)  Az önkormányzat 2011. évben a pénzügyi helyzetének egyensúlyban tartása érdekében  
folyószámla hitelkerettel gazdálkodik. A képviselő-testület a – jelenleg fennálló 500.000 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. 

(23)  A  képviselő-testület  az  önkormányzat  költségvetési  egyensúlyának  és  pénzügyi  
stabilitásának érdekében céltartalékot képez az intézményi, hivatali  és gazdasági társasági  
előirányzatok  terhére.  A  tartalékok  felszabadításáról  a  költségvetési  rendelet  módosításai  
keretében a Képviselő-testület dönt. 

A 2011. 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.)  Kormányrendelet  az  államháztartás  működési  rendjéről,  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  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  ezen  rendeletét  minden 
költségvetést érintő döntéskor módosítja, 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 működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szerveire 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) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  év  közben  jelentkező,  a 
likviditási  helyzet  stabilitását  biztosító  intézkedéseket  a  jóváhagyott  előirányzatokon  belül 
megtegye. Elsősorban a pályázati elszámolások finanszírozására és az esetleges folyószámla 
többlet éven belüli lekötésére.

(6) Az  önkormányzat  költségvetéséből  támogatott  szervezetek,  illetve  magánszemélyek 
(5/12.sz.melléklet)  kötelesek  a  részükre  céljelleggel   juttatott   összegek  rendeltetésszerű 
felhasználásáról  a  támogatási  szerződésekben  rögzített  határidőig  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. 

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

(8)  A költségvetésben beruházási, felújítási feladatokra jóváhagyott keretek pályázat esetén 
önerőként felhasználhatók. 2011. év során kiírásra kerülő pályázatokon való részvétellel az  
Önkormányzat a fejlesztések saját erejének csökkentésére törekszik.
 
(9)  A  költségvetés  folyamatos  ellenőrzését,  felügyeletét  a  Képviselő-testület  a  féléves,  
háromnegyedéves és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi és intézményi 
adatok alapján végzi.

(10) A képviselő-testület  a költségvetés  működési egyensúlyának  megteremtése érdekében  
2011. április 30. napjáig valamennyi kötelező és önként vállalt feladatát, valamint az önként  
vállalt  feladatok  elvégzésére  kötött  együttműködési  megállapodásokat  szakmai  és  
gazdaságossági  alapján,  a  hivatal  bevonásával  ,  szükség  szerint  külső  szakértő 
közreműködésével felülvizsgálja. 

Intézményi gazdálkodás
4.§

(1)   Az intézmény a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt  
előirányzatok összegeit köteles betartani.

(2)   Az  intézmények  2011.  évi  költségvetési  előirányzatai  az  ezen  rendeletben 
meghatározottakhoz  képest  változhatnak  a képviselő-testület  évközi  döntése  értelmében:  a  
jóváhagyott  bevételi  előirányzatain  felüli,  az  Ámr.  59/A.§  szerinti  többletbevétel,  a 
felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a céltartalékok,  
központilag kezelt felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(3) A  költségvetési  szerv  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  működő  és  gazdálkodó  valamint  önállóan  működő  költségvetési  szervek 
pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít  
az önkormányzat költségvetésébe.



A  költségvetési  szerveket  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  és  Gazdasági  
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 2010. 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  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  Áth.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.
Az Áht. 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  
részének elvonásáról a Képviselő-testület dönt 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 3/2010.számú  Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
Az  Önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó  valamennyi  költségvetési  szervnél  a  konyhai  
alkalmazottak  és  az  ellátott  gyermekek  neveléssel  összefüggő  étkeztetésében  résztvevők 
(bölcsődei ellátás, óvodai nevelés) számára bruttó 7.000 forint/fő/hó étkezési hozzájárulást 
finanszíroz, minden más alkalmazottnak a költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretéig 
bruttó 4.000 forint/fő/hó étkezési hozzájárulást finanszíroz.

Záró rendelkezések
5. §

(1) A 2011. évi költségvetés végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az  
Áht. valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19)Korm. rendelet  
előírásai az irányadók.

(2) Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. költségvetési  
évre, 2011  január 01-től alkalmazni kell. 

Kiskunhalas, 2011. február 28.

/:Gyovai István:/ /:Dr. Ferenczi Mária:/
         polgármester                jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete

Kiskunhalas  Város Polgármesteri Hivatalában
igazgatási szünet elrendeléséről

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


Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló 
1992.  évi  XXIII.  törvény  41/A.  §  (9)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján,  a  helyi  
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  35.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában 
meghatározott feladatkörben a következőket rendeli el.

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (a  
továbbiakban:  Hivatal)  foglalkoztatott  valamennyi  köztisztviselőre,  ügykezelőre  és 
munkavállalóra.

2. §

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Hivatal 2011. évi munkarendjében 2011. július 25.  
napjától 2011. augusztus 5. napjáig, valamint 2011. december 27. napjától 2011. december 
30. napjáig igazgatási szünetet rendel el.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2011. december 31. napján hatályát  
veszti.

Kiskunhalas, 2011. február 28.

     Gyovai István.           Dr. Ferenczi Mária 
                  polgármester                     jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről  
szóló 30/2003.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-a felhatalmazása 
alapján a következőket rendeli el:

1.§ 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  és  folyékony 
hulladékkal  összefüggő  kötelező  közszolgáltatás  igénybevételéről  szóló  30/2003.  (XI.12.)  
önkormányzati  rendeletének  (továbbiakban:  Rendelet)  13.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a 
következő rendelkezés lép:



A szolgáltatási díjat negyedévente kell  megfizetni a negyedéves szolgáltatási időszak utolsó napját  
követő hónap legkésőbb 10. napjáig. 

Azon ingatlan tulajdonosok/használók akik átutalással  tesznek eleget  díjfizetési  kötelezettségüknek,  
havonta fizetik meg a közszolgáltatási díjat.

A közszolgáltatónak jogában áll a havi díjfizetéstől eltérni, amennyiben azt az  igénybevevő kéri.

2.§

A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A  közszolgáltatási  díjat  tartalmazó  számla  adataival  és  összegével  kapcsolatban   az  ingatlan 
tulajdonos  a  közszolgáltatónál  írásban  kifogást  emelhet.  A  kifogásnak  számla  kiegyenlítésére 
vonatkozó  kötelezettség  teljesítésére  halasztó  hatálya  nincs.  A  kifogásra,  annak  kézhezvételétől  
számított  15 napon belül  a közszolgáltató válaszolni  köteles.  Szolgáltató a késedelmes díjfizetések  
után – a Ptk-ban és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – jogosult késedelmi  
kamatot és kezelési költséget érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát  
veszti.

Kiskunhalas, 2011. február 28.

     Gyovai István.           Dr. Ferenczi Mária 
                  polgármester                     jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló
13/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  Ötv.16.§  (1)  bekezdésében  foglalt  
felhatalmazás  alapján  a  lakáscélú  helyi  támogatás  eljárási  szabályainak  módosítása  céljából  a  
következőket rendeli el:

1.§

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi  
támogatásáról szóló 13/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 7.§ 
(2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A támogatás  iránti  kérelmet  az  erre  a  célra  rendszeresített  nyomtatványon  kell  előterjeszteni,  
amelyhez csatolni kell (...)



h) 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot abban az esetben, ha a támogatást nyújtó  
hatóság  a  tulajdoni  lap  adatait  nem  tudja  díjmentesen  beszerezni  az  

Önkormányzat               számára hozzáférhető TakarNet adatátviteli hálózatból.

(2) A rendelet  7.§ (3) - (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(3) A lakáscélú támogatás elbírálásához a Népjóléti Osztály szociális célú támogatáshoz
szükséges  adatgyűjtés  jogcímén  díjmentesen  beszerzi  a  Földmérési  és  Távközlési  
Intézet (Budapest, Bosnyák tér 5.) által működtetett TakarNet adatviteli hálózatból a  
támogatási kérelemmel érintett ingatlan adatait. Az érintett ingatlan tulajdoni lapja 
adatainak  Népjóléti  Osztály  részéről  a  TakarNet  hálózatból  történőbeszerzésére 
mindaddig  lehetőség  van,  ameddig  az  érintett  jogszabály  ennek  beszerzését  
díjmentesen lehetővé teszi. 

(4) Lakásvásárlás esetén a támogatás folyósítására csak a végleges adásvételi szerződés 
  megkötése után kerülhet sor.

(5) A támogatásra irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályához kell 
benyújtani. A Népjóléti Osztály a bizottsági döntéshez előkészíti a kérelmeket  

és azokat az Ügyrendi és Humánpolitikai  Bizottság elé terjeszti

(6) A kérelem benyújtásának határideje minden évben:
a.  az április havi elbíráláshoz: március 1. - március 31. között
b. a szeptember havi elbíráláshoz: augusztus 1. - augusztus  31. között

(3) A rendelet 7.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

(7) A  visszatérítendő  lakáscélú  támogatás  felhasználásáról  szóló  megállapodásban  a  
támogatás összege erejéig rendelkezni kell a jelzálog ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzéséről  abban az  esetben,  ha  a  Bizottság  által  megállapított  
visszatérítendő támogatás  összege  a  százezer  forintot  eléri.  A  vissza  nem 
térítendő támogatás esetén a jelzálog bejegyzéséről nem kell rendelkezni. 

2.§

E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

Kiskunhalas, 2011. február 28.

     Gyovai István.           Dr. Ferenczi Mária 
                  polgármester                     jegyző
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