A képviselő-testület 2011. május 9-i rendkívüli nyílt ülésén hozott döntések:
99/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jelen határozatával Dózsa Tamás Károly
alpolgármester, Halász Balázs alpolgármester és Jekő Attila alpolgármester havi illetményét
azonnali hatállyal személyenként a Ktv. 43. § (1) bekezdése szerint megállapított
illetményalap 2,3-as szorzószám szerinti szorzatának megfelelő összegben állapítja meg.
100/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el Kiskunhalas Város
Gazdasági Programját.
101/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a helyi művi
értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló 18/2003. (VII.31.)
önkormányzati rendelet módosítását.
102/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Rendészet 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
103/2011. Kth.
1.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft. 2010.
évi éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentésben foglalt, 42.565 eFt
mérlegfőösszeggel és 7.575 eFt eredménnyel elfogadja.
2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Halasthermál Kft.
ügyvezetőjét, hogy írjon ki pályázatot a könyvvizsgálói munkakör betöltésére.
104/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasmédia Kft. 2010. évi éves beszámolóját a
független könyvvizsgálói jelentésben foglalt 50.929 eFt mérlegfőösszeggel, és 2.214 eFt
mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
105/2011. Kth.
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó,
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt vezérigazgatói munkakörének betöltésére pályázatot ír ki az
alábbi feltételekkel:
Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. GT szerinti,
vezérigazgatói munkakör 2011. június 1–től történő betöltésére három év időtartamra
Feltételek:
- Felsőfokú végzettség
- A Zrt. vezetésével és működtetésével kapcsolatos szakmai anyag, vezetői elképzelés
elkészítése
Előnyt jelent:
Műszaki, gazdasági, jogi felsőfokú végzettség, idegen nyelv ismerete, vezetői gyakorlat
Elvárások:
- precíz munkavégzés

- jó kapcsolatteremtő képesség
- dinamikus probléma megoldás
Bérezés:
- havi munkabér, munkaszerződéssel (megegyezés szerint)
Jelentkezés:
Pályázat benyújtásával, mely tartalmazza
- fényképes magyar nyelvű önéletrajzot
- végzettséget igazoló bizonyítványok, okmányok másolatát
- erkölcsi bizonyítványt
- bér igényt
- határidő: 2011. május 20. 12.00 óra (péntek),
cím: Kiskunhalas Város Jegyzője, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. májusi Képviselő-testületi ülés
2. A pályázati felhívást meg kell jelentetni a Halas Tv képújságjában, Halasi Tükörben
valamint a www.kiskunhalas.hu oldalon.
106/2011. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentésben foglalt,
17.887.000,- Ft mérlegfőösszeggel és - 1.939.000 Ft eredménnyel (veszteség)
elfogadja.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete utasítja a Kiskunhalasi Művelődési Központ
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg a könyvvizsgáló szükségességét.
Amennyiben törvényi kötelezettség nem írja elő és a jelen szerződésben egyéb
kitételek nincsenek a könyvvizsgálói tevékenység folytatására, abban az esetben a
szerződést mondják fel.
107/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2010. évben végrehajtott felügyeleti (pénzügyigazdasági) és belső ellenőrzések tapasztalatairól készített összefoglaló jelentést nem fogadja
el.
108/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el Városi Ösztöndíj
Szabályzatát 4. pontjának módosítását:
4. Cigány származású tanulók pályázat nélkül részesülnek az ösztöndíj alapból, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat javaslata alapján és az alábbi feltételek fennállása esetén:
-kiskunhalasi lakóhely, tanulói jogviszony általános tantervű kiskunhalasi általános
iskola 5-8. évfolyamán, bukásmentesség továbbá legalább 3,50-os előző félévi tanulmányi
eredmény,
-kiskunhalasi lakóhely, tanulói jogviszony kiskunhalasi középfokú oktatási
intézményben, bukásmentesség és legalább 3,00-as előző félévi tanulmányi eredmény.
A cigány származású tanulókra eső ösztöndíj keretösszegét a tanulmányi előremenetel
ösztönzése érdekében oly módon kell felosztani a cigány tanulók között, hogy akik a
tanulmányi átlagukat a megelőző félévben 3 tizeddel javították 30%-kal, akik 5 tizeddel
javították 50 %-kal magasabb összeget kapjanak mint a többi jogosult. A cigány tanulók

esetében az átlagos ösztöndíj nagyságának megállapítását az alábbi képlet szerint kell
kiszámítani:
a = K/(n+0,3*j+0,5*k)
ahol: K - a cigány tanulókra az adott félévre jutó költségvetési keret összege
n - az ösztöndíjra jogosult cigány tanulók száma
j - a legalább 3 tizedes tanulmányi átlagot javító tanulók száma
k - a legalább 5 tizedes tanulmányi átlagot javító tanulók száma
A cigány tanulók körében az átlagos jogosult megkapja az "a" alapösszeget, a 3 tizedes
átlagjavulást produkálók az 1,3*a nagyságú 30%-kal magasabb, az 5 tizedes átlagjavulást
élért tanulók pedig az 1,5*a 50 %-kal magasabb ösztöndíjat.
109/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy Gyovai
István polgármester a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt. felügyelő bizottságának a tagja legyen.
110/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2011. Ktsz. határozatát
hatályon kívül helyezi.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás” módosított társulási megállapodását az
előterjesztés melléklete szerinti változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
(A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük,megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
Szervezési Osztályán.)
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
/1/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerint az 1.sz.mellékletében foglaltaknak megfelelően
6.679.881 EFt eredeti előirányzattal,
8.029.658 EFt módosított előirányzattal,
6.518.255 EFt bevétel teljesítéssel,
6.346.185 EFt kiadás teljesítéssel
jóváhagyja.
A megelőző év tényadatait a 15. sz. melléklet tartalmazza.
/2/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített éves
beszámolóját a 16. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

/3/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei költségvetési bevételeit és
kiadásait a 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. §
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat központilag kezelt felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4.
számú melléklet szerint, az intézményi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4/a. számú melléklet
szerint jóváhagyja.
/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatok szerinti teljesítését az 5. számú melléklet
szerint jóváhagyja.
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú
melléklet szerinti összevont mérlegadatok alapján 23.545.247 EFt-ban állapítja meg. Az
önkormányzat eszközeinek és forrásainak intézményenkénti kimutatását a 13/1. és 13/2.számú
melléklet mutatja be. A képviselő-testület önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a 10.
számú, a forgalomképesség szerinti megbontását a 10/1.és 10/2. számú melléklet szerint, a tartós
részesedések állományát a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
/1/ Az Önkormányzat 2010.évi helyesbített pénzmaradványa -196.266 eFt, az állami támogatások
elszámolása alapján a módosított (felhasználható) pénzmaradvány -191.187 eFt. A gazdasági
szükséghelyzetre való hivatkozással az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)
kormányrendelet 213.§ (2) pontja alapján a jóváhagyott pénzmaradványt az előterjesztés 12. számú
melléklete részletezi.
5. §
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetési bevételeit és kiadásait határozatával a
6. és 6/a. számú melléklet szerint hagyta jóvá.
6. §
A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetési bevételeit és kiadásait határozatával a 7.
és 7/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület az önkormányzat normatív állami támogatásainak valamint az iparűzési
adóerőképesség (jövedelem különbség mérséklés) elszámolását a 8.számú mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
8. §
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az
intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
9. §
Az önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet
tartalmazza. Az önkormányzat által adott kölcsönök állományát a 17.számú melléklet részletezi.

10. §
Az önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 19. sz. melléklet, az előirányzatok egyeztetését a 20.
sz. melléklet tartalmazza.
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát, kezesség- és garanciavállalását lejárat,
hitelezők és célok szerinti részletezését a rendelet 14/1., 14/1/a és 14/2.számú melléklete szerint hagyja
jóvá. A többéves kihatással járó önkormányzati döntések számszerűsítését, évenkénti ütemezését a
14/3.számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12.§
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Kiskunhalas, 2011. május 9.

Gyovai István
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

(A mellékleteket terjedelmükre tekintettel nem közöljük, megtekinthetők a Polgármesteri
Hivatal Szervezési Osztályán.)

