A képviselő-testület 2011. március 28-i zárt ülésén hozott döntések:
52/2011. Kth.
Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII tv. 124.§ (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva
négy évre szóló időszakra az alábbi személyeket választja meg a Kiskunhalasi Városi Bíróság
ülnökeinek:
Ülnökök:

Pedagógus ülnökök:

1.Hegyes Kálmánné (Németh Erzsébet)
2.Tallér Sándorné (Maruzsa Margit)
3.Némedi Mária Julianna
4.Gáspár Endréné (Kertész Teréz)
5.Máté László
6.Kenyeres László

1. Pap Éva (Pap Éva)
2. Kovács Erika (Kovács Erika)
3. Gáy Józsefné (Kósa Katalin)
4.Gyenizse László
5. Klein Imre
6. Kovács Ildikó Terézia (Kovács Ildikó
Terézia)
7.Dr. Cseri László Ferencné (Verbai Éva
Ilona)
8.Laskovicsné Terzics Edit

7.Csordás Éva (Hirth Éva)
8.Borbás Zoltánné (Magurai Teréz)
9.Ritterné Szemlics Erzsébet (Szemlics Erzsébet)
10.Réz Istvánné (Kovács Veronika)
11.Harkai Péter
12.Lászlóné Balázs Tünde (Balázs Tünde)

A képviselő-testület 2011. március 28-i nyílt ülésén hozott döntések:
53/2011. Kth.
Munkaterv módosítás
54/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatta a kitüntető díjak
alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosítását.
55/2011. Kth.
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda
Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervét - 6.200.000 ,- Ft
eredménnyel elfogadja.
2.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasthermál Kft. 2011.
évi üzleti tervét – 6.654.000,- Ft eredménnyel elfogadja.
56/2011. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Halasi
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. székhelyét 2011. április 1.
napjától, telephelyét 2011. július 1. napjától a Kiskunhalas, Bem u. 1. szám alatti
ingatlanból helyezze át Kiskunhalas, Szentháromság tér 5. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlanba.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Halasi
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Szentháromság tér 5.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon a székhely, telephely áthelyezéshez
szükséges átalakítási munkákat végezze el.
57/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő testülete a Halasi Városgazda Szolgáltató és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. április 1. napjától hatályos egységes szerkezetű
Alaptó Okiratát a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(Az alapító okiratot terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal Szervezési Osztályán)
58/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasmédia Nonprofit
Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti tervét Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetéséről szóló rendeletében elfogadott 20.000.000,-Ft-os önkormányzati
támogatással, elfogadja.
59/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezetének vezetői állására az alábbiak szerint: .
Képesítési feltétel: pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy
felsőfokú iskolai végzettség és emellett legalább államháztartási (költségvetési) mérlegképes
könyvelő képesítés, irányadó a 292/2009. Korm. rend. 15-19. §-a.
Kiegészítő feltétel: közigazgatási pénzügyi gyakorlat.
Előnyt jelent: költségvetési intézményben szerzett szakirányú 3-5 év gyakorlat.
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag nyomtatott formában,
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán - www.kszk.gov.hu /KÖZIGÁLLÁS-lapon
való megjelenést követő 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú gyakorlatot igazoló dokumentumokat, az iskolai
végzettség igazolására az oklevél, képesítést igazoló bizonyítványok, tanúsítványok másolatát,
továbbá a büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt. Szakmai önéletrajzot
(lehetőleg „europass” formátumban). A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázat
tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való
hozzáférhetőségéhez hozzájárul. Bérigény megjelölését tartalmazó nyilatkozatot.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejárta utáni 30.
napot követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas,
Hősök tere 1.
A munkakör megnevezés: könyvelő
A vezetői besorolás: Közalkalmazotti törvény szerinti: (igazgató) megbízott magasabb vezető
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2011. július 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2016. június 30.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás, valamint az erre vonatkozó képviselőtestületi határozat alapján intézményvezetői pótlék, mely a pótlékalap
250%-a.

60/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programja módosítását jóváhagyja.
(A pedagógiai programot terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán)
61/2011. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak az 1. számú
melléklet szerinti 2011. évi programtervét elfogadja.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a 2. számú
melléklet szerinti 2011. évi programtervét elfogadja.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Martonosi Pál Városi Könyvtárnak a 3. számú
melléklet szerinti 2011. évi programtervét elfogadja.
1. számú melléklet

A Cigány Önkormányzat 2011. évi program- és rendezvényterve
Sorszám
1.
2.
3.

Program, rendezvény
elnevezése
Gyermeknap
2011. 05. 29.
Gyermektábor
Időpont még nincs
Cigány Nemzetiségi Nap
2011. 12. 16.

Mindösszesen

Önerő

Pályázati forrás

100.000,-

100.000,-

250.000,-

500.000,-

200.000,-

200.000,-

550.000,-

800.000,-

A Cigány Önkormányzat 2011. évi Költségvetése olyan mértékben csökkent, hogy a korábbi
években már szinte hagyományteremtőnek számító rendezvényeinket nem tudjuk megtartani.
A fenti rendezvények, programok megszervezéséhez 550.000,- Ft saját erőt biztosít a Cigány
Önkormányzat a költségvetéséből. Ez azonban nem elég. Ehhez még 800.000,- Ft pályázati
forrás biztosítása szükséges, ami az ESÉLY CMK feladata, mint a rendezvények fő szervezője.
A Cigány Nemzetiségi Nap megtartása már hagyományteremtő rendezvénynek számít, melyre
minden év decemberében kerül sor. A rendezvény megszervezésének függvénye a pályázati
forrás biztosítása az ESÉLY CMK részéről.
A Cigány Önkormányzat a gyermekeket érintő programok megtartása mellett döntött, de
ezekhez is csak az önerőt tudjuk biztosítani. Ha az ESÉLY CMK – mint a rendezvények
lebonyolítója – sikeresen tud pályázni, akkor a Gyermeknap és a gyermektábor
megszervezésre kerül.
2. számú melléklet
Német Kisebbségi Önkormányzat programterve
2011

A Német Kisebbségi Önkormányzat a költségvetésében tervezett támogatásokból az alábbi
rendezvényeket és programokat kívánja 2011 év során megvalósítani:
1.

Zenepavilon rendezvények május-szeptember kb 30 alkalom szombat délelőtt

2. pavilon hetek május vége június eleje , hétköznap du 17-18 óráig
3. Német kultúrest szeptember közepe
4. Német mikulás, december Sóstói Csárdában
5. Adventi koszorú a Zenepavilonnál
Ezen kívül a külön megállapodás értelmében a nyelvtanárokkal közösen tervezzük
megrendezni a városi nyelvi versenyt ( német –angol ), és az ehhez kacsolódó diákutaztatást,
amennyiben a város továbbra is támogatja a rendezvényt.
3. számú melléklet
A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2011-es rendezvény- és programterve
Január 20.

Tengeri Attila „ Játszunk együtt dobolósat ”
interaktív gyermekfoglalkozás
37.500,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Január 27.

Schramm Péter: Igenis c. könyvének bemutatója.
Moderátor Fésüsné Bakos Ágnes
31.075,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Február 1.

Kazinczy-szépkiejtési verseny
költségvonzata nincs

Február 2.

Kukorelly Endre író-olvasótalálkozó
Kora délután óvodások versmondását zsűrizte az író.
75.000,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Február 10.

Molnár V. József gyermekrajzok üzenete, elemzése I. rész Ég és föld
ölelésében címmel.(óvoda és iskolapedagógusoknak kiemelten ajánlott
program)
25.000,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Február 18.

Dr. Niczinger László író-olvasó találkozója
30.000,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Március 18.

Fejős Éva író-olvasótalálkozó

100.00,-Ft Támop pályázatból finanszírozva
Március 24.

Árvai Attila parapszichológus, író estje
40.000,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Március 31.

Dr. Vántsa Zoltán debreceni Nívó-díjas író vendégszerepel a
Kiskunhalasi Petőfi Irodalmi Kör szervezésében.

Április 7.

Molnár V. József előadásának II. része.
40.000,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Április 13.

A Magyar Költészet Napja alkalmából Buda Ferenc József Attila – és
Kossuth- díjas költő és Buda Ádám énekmondó programja.
150.00,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Április 14.

Alex Horsch előadóművész programja
30.000,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Április 22.

A Szivárvány Bábcsoport előadása
Szabó Magda tündér Lola c. bábjátékát mutatják be.
költségvonzata nincs
14-18 óra között húsvéti játszóház várja a gyerekeket.
anyagköltség: 3.000 Ft az intézmény költségvetéséből

Május 3.

Nagy Bandó András
14 órakor a gyermekeket várjuk
18 órakor könyvbemutató felnőtteknek
175.000,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Május 4-től

Kardos Sándor gyűjteményes kiállítása
Verseinek megzenésítése Csorvási Zoltántól.
30.000,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Május 26.

Molnár V. József előadásának II. része.
40.000,-Ft Támop pályázatból finanszírozva

Június

Ünnepi Könyvhét
Varró Dániel költő
100.000,-Ft Támop pályázatból finanszírozva
Szabó László ceruzakiállítása
költségvonzata nincs

Szeptember 23.

Jeromos-napja, a könyvtárosok védőszentje.
Ünnepi műsor
költségvonzata nincs

Szeptember 30.

A népmese napja
A Szivárvány Bábcsoport előadása
költségvonzata nincs
Őszi gyermek játszóház

anyagköltség: 3.000 Ft az intézmény költségvetéséből
Október10-17.

Őszi könyvtári hetek
Összefogás a könyvtárakért
Szélkiáltó Természetvédő Egyesület programja
költségvonzata nincs

November

Magyar Tudomány ünnepe
költségvonzata nincs
Őszi gyermek játszóház
anyagköltség: 3.000 Ft az intézmény költségvetéséből

December

Városi és területi versmondó verseny
Adventi gyermekjátszóház
anyagköltség: 3.000 Ft az intézmény költségvetéséből
Karácsonyi gyermekjátszóház
anyagköltség: 3.000 Ft az intézmény költségvetéséből

TÁMOP pályázatból finanszírozva: 903.575,- Ft
intézmény költségvetéséből:
15.000,- Ft
összesen:
918.575,-Ft

62/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az általa fenntartott érintett intézményekben folyó
szakmai munka eredményessége mellett elfogadja a
-Fazekas Gábor Általános Iskola,
-Felsővárosi Általános Iskola,
-Kertvárosi Általános Iskola,
-Szűts József Általános Iskola
előző három éves tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.
63/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2010. évi beszámolót elfogadja.
64/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési
tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé.
(A közbeszerzési tervet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal Szervezési Osztályán)
65/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város szennyvíz-közművei üzemeltetése során keletkezett vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
66/2011. Kth.
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő –testülete az állami vagyonról szóló
2007.évi CVI. Tv. 36.§. (2) bekezdésének c.) pontja alapján az állami tulajdonban lévő

Balatonakali 186/1 helyrajzi számú 8848 m2 ingatlanon található gyermek- és ifjúsági tábor
területének ingyenes önkormányzati tulajdonába kerülését kezdeményezi a táborok
üzemeltetésében résztvevő önkormányzatokkal, a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft.- ben
lévő üzletrész aránya szerint.
2./ Az ingatlant az önkormányzat gyermekek táboroztatása céljából az Ötv. 8.§-ában
meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás érdekében kívánja
tulajdonba venni.
3./ Kiskunhalas Város Önkormányzata saját költségén tulajdonrész arányában vállalja az
ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget.
4./Kiskunhalas Város Önkormányzata a tulajdoni hányada arányában vállalja a tulajdonosi
jogokhoz kapcsolódó összes kötelezettségeket, terheket.
5./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert,
hogy a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlésén az önkormányzatok ingyenes
tulajdonba kerülésének kérelmét az 1./ pontnak megfelelően támogassa.
6./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kiskunhalas Város
Polgármesterét, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél az ingatlan tulajdonjogának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatosan eljárjon.
67/2011. Kth.
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai
István polgármestert, a ZÖLD Iránytű Alapítvány pályázati kiírásának megfelelő,
„Csetényi-park tanösvény” pályázati dokumentációhoz szükséges nyilatkozatok
megtételére, a kiírás szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott pályázat aláírására,
annak benyújtására.
2.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében
eljárva, pozitív elbírálású pályázat esetén hozzájárul, az Önkormányzat tulajdonát
képező, Csetényi-park 2358/4, 2358/5, 2406, 2432, 2437 és a 2438 hrsz.-ú ingatlanokon,
a tervezett „Csetényi-park tanösvény” kiépítéséhez, a hatályos természetvédelmi
jogszabályokban rögzített előírások maradéktalan megtartása mellett.

3.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a megvalósítást követő öt
év időtartamra vállalja a Kiskunhalasi Környezetvédelmi Egyesülettel együttműködésben
a „Csetényi-park tanösvény” fenntartását, a környezetvédelmi alap előirányzat terhére a
fenntartásához kapcsolódó költségek finanszírozását.

68/2011. Kth.
A Képviselő-testület a 41869/7 hrsz alatti, út művelési ágú, 352 m2 területű ingatlanért
értékkülönbözet megállapítása nélkül cserébe adja a 41894 hrsz alatti ingatlannak a
32434/916 munkaszámú megosztási vázrajz alapján a 41869/5 hrsz alatt kialakuló telekhez
csatlakozó 14 m2 nagyságú részét, a rendezési terv előírása szerint ennyivel csökkenti a
41894 hrsz alatti, út művelési ágú ingatlan területét.
A Képviselő-testület hozzájárul a 41869/8 hrsz alatti, út művelési ágú, 546 m2 nagyságú
terület térítésmentes tulajdonba vételéhez, egyben felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület a 64/2010. Kth. határozatát visszavonja.
69/2011. Kth.
A Képviselő-testület értékesíteni kívánja Romvári György, Kiskunhalas, Huszár u. 15. sz.
alatti lakos részére a kiskunhalasi 3403 hrsz-ú ingatlant. A Képviselő-testület meg kívánja

vásárolni Romvári Györgynek a kiskunhalasi 3012/5 hrsz-ú ingatlanban birtokolt 692/33399
eszmei hányadát és a 3402 hrsz-ú ingatlanban birtokolt 215/549 eszmei hányadát, mely
tulajdoni hányadok tulajdonjogát ezen jogügylet keretében az Önkormányzat megszerzi.
Az ingatlanok eladási áráról a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság értékbecslés
alapján dönt. Az értéktöbblethez jutó fél az ingatlanok értékkülönbségét megfizeti.
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos ügyvédi és egyéb költségek felét, a földhivatali bejegyzési
költségek 66%-át az Önkormányzat megfizeti. A Képviselő-testület megbízza a Halasi
Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 289/2009. Kth. határozatának 2. és 4. pontját
hatályon kívül helyezi.
70/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési
Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét elfogadja.
71/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Halasi Kórház
Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét elfogadja.
72/2011. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és
gyermekvédelmi feladatok ellátása átadás-átvételi - a Társulás és tagönkormányzatai között
létrejövő – megállapodás módosítását megtárgyalta és az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
módosított megállapodás aláírására.
(A megállapodást terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal Szervezési Osztályán)
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete
a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló
19/2001. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-ának (11)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolás szabályairól és a
parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2001. (V. 31.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 12/A §-a az következő (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet 4. számú melléklete alapján számított gépjármű elhelyezési

kötelezettség mértékét – a lakások, üdülőegységek és egyéb új építmények kivételével – a
Köztársaság utca-Kossuth utca –Bercsényi utca- Kárpát utca- Kmeth S. utca- Posta utcaSzilády Á. utca által határolt területen belül -50%-os eltéréssel kell meghatározni úgy,
hogy az elhelyezési kötelezettség mértékét egész számra felkerekítve kell megállapítani.
2.§
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba., és az azt követő napon hatályát
veszti.
Kiskunhalas, 2011. március 28.
Gyovai István
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete
az Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 13/2008. (IV.30.) önkormányzati
rendelet valamint a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról szóló 12/2008.
(IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§
Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az iparosított
technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
felújításának támogatásáról szóló 13/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete.
2.§
Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhővel ellátott
lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök
beszerelésének támogatásáról szóló 12/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete.
3.§
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Kiskunhalas, 2011. március 28.

Gyovai István
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

