A képviselő-testület 2011. október 24-i zárt ülésén hozott döntések:
214/2011. Kth.
Fellebbezés
A képviselő-testület 2011. október 24-i nyílt ülésén hozott döntések:
215/2011. Kth.
Munkaterv módosítás
216/2011. Kth.
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester javaslatára
Dózsa Tamás Károly alpolgármesteri megbízását a mai nappal visszavonja.
2.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Halász Balázs
alpolgármester illetményének a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. alapján történő
megállapítását elutasítja.
217/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosítását
218/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Kiskunhalas Város
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves helyzetéről szóló beszámolót.
219/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az ivóvíz és
szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló rendelet módosítását.
220/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a Halasi Városgazda
Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Szentháromság tér 5. alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan főépületében az ingatlan hasznosításához szükséges
átalakításokat végezze el.
A munkák pénzügyi forrása a Halasi Városgazda Zrt. feladatellátására adott támogatási
összeg beruházásra fordítható, még fel nem használt része.
221/2011. Kth.
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunhalas
Város Önkormányzata, mint bérbeadó és a Halasvíz Kft., mint bérlő között a vízi-közművek
bérletére létrejött bérleti szerződés módosítását azzal a tartalommal írja alá, miszerint a
Halasvíz Kft. által bérelt eszközök felsorolásából kikerülnek az alábbi tételek:
• Vegyszertároló szín
Nytart.szám:551101-807
• Kiegyenlítő tároló
Nytart.szám:310404-001
• Gáztalanító berendezés
Nytart.szám:21105-0011
Az alábbi tételeknél a használati jog mértéke csökken:
• Szűrőcsarnok haszn. jog mértéke: 70%
Nytart.szám:561301-027
• Szivattyúterem haszn. jog mértéke: 40%
Nytart.szám:310408-003

A Halasvíz Kft. által fizetendő bérleti díjat a használatból kivett épületek, épületrészek
nyilvántartási értékét figyelembe véve csökkenteni kell.
2.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2004. május 27. napján meghozott 188/2004.Kth.
számú határozatát kiegészítve 2011. október hó 24. napjától kezdődően térítésmentes
üzemeltetésre, az eredeti határozatban foglalt feltételekkel átadja a Halasthermál Kft-nek a
tulajdonában álló kiskunhalasi 2524/6. hrsz. alatti ingatlanon található épületeket,
épületrészeket:
• Vegyszertároló szín
Nytart.szám:551101-807
• Kiegyenlítő tároló
Nytart.szám:310404-001
• Gáztalanító berendezés
Nytart.szám:21105-0011
Az alábbi tételeknél részleges használati jog keletkezik:
• Szűrőcsarnok haszn. jog mértéke: 30%
Nytart.szám:561301-027
• Szivattyúterem haszn. jog mértéke: 60%
Nytart.szám:310408-003
A közösen használt épületek javításáról, karbantartásáról a döntést a két gazdasági társaság
közösen hozza meg, amennyiben ez nem jár sikerrel, úgy a tulajdonos (Kiskunhalas Város
Önkormányzata) döntését fogadják el.
222/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas, Szabó
Ervin utca 15. számú ingatlan Készenléti Rendőrség számára történő használatba adásához a
mellékelt megállapodás szerinti feltételekkel.
A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
(A megállapodást terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Titkárságán.)
223/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra sem támogatja Mélykút
Város Önkormányzatának azon kezdeményezését, hogy Mélykút város fekvőbeteg ellátása a
Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. ellátási területéből a Bajai Városi Kórház ellátási
területéhez tartozzon.
224/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2012. évi ellenőrzési munkatervet jóváhagyja.
(A munkatervet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Titkárságán.)
225/2011. Kth.
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2000/II.29./Ktr. számú
rendeletének 13.§ alapján elfogadja Bodor Zsófia által felajánlott, Bodor Miklós halasi
kötődésű festő- és grafikusművész által készített leltár szerinti műalkotásokat, a néhai művész
díjait, okleveleit és személyes tárgyait.
2.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felajánlott értékes gyűjtemény
szakszerű kezeléséről, megóvásáról, időszaki kiállításokon történő bemutatásáról a
Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft-én belül a Halas Galéria gondoskodik.
3.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az özvegynek
az értékes műalkotások önkormányzati tulajdonba kerüléséért, egyúttal élete végéig biztosítja
számára a Kiskunhalas, Vasút u. 14. I/16 szám alatti 57 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú
ingatlan térítésmentes használatát.

4.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
hagyaték önkormányzati tulajdonba kerülése és az ingyenes használattal felmerülő
intézkedések megtételére.
226/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzattal oktatási feladatok ellátására kötött megállapodásokban szereplő
ingatlanokkal kapcsolatos tárgyalások kezdeményezésére.
227/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a pótlékokat közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az ennek módosítását elrendelő 2010. évi CLXXV. törvény, továbbá ennek
végrehajtására kiadott, közoktatási intézményekre vonatkozó 138/1992. (X: 8.) Korm. rendelet,
az ezt módosító 125/2011. (VII. 18.) Kormányrendelet, a művészeti, közművelődési,
közgyűjteményi területen foglalkoztatottakra vonatkozó 150/1992. (XI: 20) Korm rendelet,
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő 257/2000. (XII. 23.) Korm.
rendelet, , a pótlékalapot meghatározó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló
2008. évi CII. törvény 55.§ (1) bekezdés c) pontja alapján e határozatban szereplő mértékben
finanszírozza.
A pótlékok alapja a mindenkori hatályos közalkalmazotti pótlékalap.
Közoktatási intézményben dolgozók pótlékai
Magasabb vezetői pótlék
Óvodavezető
Általános iskolai igazgató
Középiskolai igazgató

230 %
250 %
300 %

Kollégiumi igazgató
Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezetének
vezetője

225 %
250 %

helyettes
helyettes
helyettes, gazdasági
vezető
helyettes
helyettes, gazdasági
vezető

130%
150%
200%
125%
150%

Vezetői pótlék
gyakorlati oktatás-vezető

200%

Munkaközösség-vezetői pótlék
Osztályfőnöki pótlék
Diákönkormányzatot segítő pedagóguspótlék
Gyógypedagógiai pótlék
Felzárkóztatási pótlék
Különlegesen nehéz körülmények között végzett munka utáni
pótlék

30%
45%
30%
45%
40%
40%

Közgyűjteményi intézményben dolgozók pótlékai
Magasabb vezetői pótlék
Városi Könyvtár igazgatója

225 %

Városi Könyvtárban csoportvezetői pótlék
Városi Könyvtárban főtanácsosi pótlék

helyettes

175%
100%
100%

Szociális intézményekben dolgozók pótlékai
Magasabb vezetői pótlék
Bölcsőde vezetője

200%

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a közalkalmazotti pótlékok
módosításáról szóló 199/2011. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
228/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 173/1994.
Kth. számú határozatát.
229/2011. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az Első Magyar
Projekt Ház Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata között 2005. május 12. napján létrejött
Szindikátusi Szerződés felbontását.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Termál
Projektház Halas Kft. megszüntetését.
230/2011. Kth.
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Halas-T. Kft. taggyűlésén a
társaság korábbi években felhalmozott veszteségeivel megegyező mértékű alaptőke
csökkentését 76.190.- eFt-ról 60.000.-eFt-ra megszavazza.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Halas-T- Kft. taggyűlésén
tegyen javaslatot arra, és szavazza meg azt, hogy a Halas – T Kft. és a Halas Távhő
Kft. között az 1999. július 14-én megkötött, 1999. szeptember 30-án módosított
Üzemeltetési Szerződés kerüljön ismételten meghosszabbításra 2012. április 30-ig.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Halas - T Kft. privatizációjának,
valamint a Halas – T Kft. és a Halas Távhő Kft. között megkötött Üzemeltetési
Szerződés 1999. 09. 27.-i módosításának törvényességi felülvizsgálatát végeztesse el az
ügyészség, és a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal bevonásával, majd annak
eredményéről számoljon be a képviselő testületnek.
4. A Képviselő-testület felkéri a jelenlegi Munkacsoportot, hogy a soron következő
testületi ülésre készítsen előterjesztést egy új személyi összetételű Távhő munkacsoport
felállításáról, melynek feladata a városi távhő rendszer jövőbeni működtetésének
meghatározása, döntés előkészítése legyen.

231/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a Termálenergia-Halas
Beruházó és Hőszolgáltató Kft. Társasági Szerződésének elfogadását.
(A társasági szerződést terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal Jegyzői Titkárságán.)
232/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem támogatja az ÚMVP keretében a „Kültéri, közcélú
feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére” megítélt 9.989.089,- Ft
támogatás visszamondását.
233/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai István
polgármestert, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával kötendő, a KEOP-2009-7.3.1.2/0911 „Élőhely védelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának
mérséklése”, „A kiskunhalasi Fejetéki-mocsár vízellátásának javítása vízszintszabályozó
műtárgyak segítségével” című pályázathoz kapcsolódó Együttműködési Megállapodás
aláírására.
(Az együttműködési megállapodás terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán.)
234/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem kíván élni a Kiskunhalas, 6449/50 hrsz alatti
ingatlant érintő elővásárlási jogával. Az elővásárlási jog további fenntartása mellett
hozzájárul az ingatlan harmadik személy részére történő eladásához.
235/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem kíván élni a Kiskunhalas, 6375/71 hrsz alatti
ingatlant érintő elővásárlási jogával. Az elővásárlási jog további fenntartása mellett
hozzájárul az ingatlan harmadik személy részére történő eladásához.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2011. (X.26.) önkormányzati rendelete
A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL szóló 17/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése e)
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottsága, Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII. 01.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az ülés összehívása, vezetése
A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze és
vezeti

(2) A tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetve akadályoztatásuk, kizártságuk esetén az ülés összehívására és vezetésére az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elnöke jogosult.
2.§
A rendelet 14.§ (2) bekezdésében a „ Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a
„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal”szöveg lép.
3.§
(1) A rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A kezdeményezést:
a) a polgármesternél kell benyújtani legkésőbb 15 nappal az ülés előtt, aki a hivatal, a rendelet tárgya
szerint illetékes képviselô-testületi bizottságok bevonásával a kezdeményezést majd a tervezetet a
képviselô-testület elé terjeszti
b) a rendelet alkotást indítványozó képviselőt is szerepeltetni kell az előterjesztés készítőjeként
c) a benyújtott rendelet-tervezet napirendre vételéről a képviselő-testület dönt az előterjesztés
benyújtását követő első munkaterv szerinti ülésen.
(2) A rendelet 30.§ (8) bekezdés első francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 a rendelet-tervezetet a polgármester, alpolgármester, képviselő, Képviselő-testület bizottsága, a
jegyző terjeszti a Képviselő-testület elé
4.§
A rendelet 32.§ (3) bekezdésében a „ Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a
„ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal” szöveg, a „Szervezési Osztály” szövegrész helyébe a „Jegyzői
Titkárság” szöveg lép .
5.§
A rendelet
40.§
(13) bekezdésében a „Közigazgatási Hivatal” szövegrész
„Kormányhivatal” szöveg lép.
6.§

helyébe a

A rendelet 55.§ (9) bekezdésében a „Szervezési Főosztály” szövegrész helyébe a „jegyző”szöveg lép.
7.§
(1) A rendelet 63.§ (3) bekezdésében az „Ellenőrzési és Rendészeti Főosztály” szövegrész helyébe
„Belső Ellenőrzési Csoport” szöveg lép.
(2) A rendelet 63.§ (4) bekezdésében az „Ellenőrzési Főosztály” szöveg helyébe ”Ellenőrzési Csoport”,
az „Ellenőrzési és Rendészeti Főosztály” szövegrész helyébe „Belső Ellenőrzési Csoport” szöveg lép.
8.§
A rendelet 66.§ (3) bekezdésében a „Szervezési Főosztályon” szövegrész helyébe a „Jegyzői Titkárságon” szöveg lép.
9.§
A rendelet 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
10.§

A rendelet 3. számú mellékletében a „Kiskunhalas Város Közoktatásáért” szövegrész helyébe a „Kiskunhalas Város Közneveléséért” szöveg lép.
11.§
A rendelet 5. számú mellékletének 6.) pontjában a „ Szervezési Főosztályán” szövegrész helyébe a
„Jegyzői Titkárság” szöveg, a „Szervezési Főosztály” szövegrész helyébe „Jegyzői Titkárság” szöveg
lép.
12.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Kiskunhalas, 2011. október 24.

Gyovai István
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

1. számú melléklet

2.sz.melléklet

POLGÁRMESTER
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN VÉGZETT FELADATAI
A hatályos jogszabályok alapján:


Engedélyezi a város címerének felhasználását



Engedélyezi Kiskunhalas város nevének használatát,



Dönt a város kiemelkedő személyisége elhalálozása esetén a város „saját halottjának“
nyilvánításáról.



Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület tulajdonosi
jogosítványait gyakorolja,



Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi
jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a képviselő-testületet képviseli. Az
önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról gondoskodik,



Jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek,
bérleti szerződések megkötésére.



Jogosult az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésének megkötésére,



Dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra
elővásárlási jogról 3 millió forint értékhatárig.



Jogosult az önkormányzat nevében pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az
önkormányzati önerőt nem igényel
és az elnyert támogatás a későbbiekben működési
többletköltséget nem eredményez.



Normatív és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt.



Átmeneti segélyt biztosít.





vonatkozóan az

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére biztosítandó legalább 30 munkanap
időtartamú foglalkoztatás megszervezésével kapcsolatos feladatokat lát el,
Krízishelyzet esetén /pl. elemi kár, családfenntartó halála, súlyos hosszantartó betegség
stb./ kivételes méltányosságból átmeneti segélyt állapíthat meg,
Közérdekű feladat megoldására ajánlattétel mellőzésével egyedi elbírálás alapján
jelöli ki azt a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati érdek fűződik,



Dönt az önkormányzati lakásvásárlás részletfizetés engedélyezéséről,



Ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat,



Ellátja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskört,



A helyi védelemben részesülő épületek felújításához vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást nyújt,



Gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról,
általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak
tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről
az erre a célra létrehozott
szervezetek útján.




Jogosult a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére intézkedést tenni,
Jogosult a behajthatatlan követelés törlésére a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott értékhatárig.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2011. (X.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2000.(II. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, 79.§ (2) bekezdés b.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a 80.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében, Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi Költségvetési és
Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2000. (II. 29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9.§ (5) bekezdése g) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
g) ha a képviselő-testület egyedi döntéssel, közérdekből a pályázat mellőzéséről rendelkezik.
Közérdek lehet minden olyan vagyonhasznosítás, amely szociális, egészségügyi, oktatási,
ifjúsági, vallási, közművelődési, tudományos, művészeti és sport feladat fenntartása és
fejlesztése érdekében történik, a helyi tűzvédelemi feladatokat, közrend és közbiztonság
védelmét szolgálja.
2.§
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Kiskunhalas, 2011. október 24.

Gyovai István
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2011. (X.26.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló
15/2011. (VI.01.) számú rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 55/C.§ (2) bekezdésében,
továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 15/2011. (VI.01.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 11.§ -11/C.§-ai.
2.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2011. október 24.

Gyovai István
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2011. (X.26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
16/2011. (VI.01.) számú rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92.§ (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és
Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§

(1)
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 15.§
(6) - (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2)

(6)

A Társulási Tanács a személyi térítési díj elengedéséről vagy csökkentéséről a kérelem
beérkezését követő társulási ülésen határozattal dönt, zárt ülés keretében.

(7)

A megállapított, be nem fizetett, nyilvántartott térítési díjról (továbbiakban
térítésidíjhátralék) a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési
díjhátralékbehajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

(8)

A térítési díj csökkentése vagy elengedése során kieső bevételt a kérelmező lakóhelye
vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell megtérítenie a
Társulás részére külön megállapodás alapján..

(9)

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

(10)

A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről határozattal dönt.

A rendelet 15.§-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
(11)

A térítési díjhátralék törlése miatt keletkező bevételkiesést az érintett önkormányzatnak
meg kell térítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján.
2.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2011. október 24.

Gyovai István
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2011. (X.26.) önkormányzati rendelete
a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló
13/2004. (IV.29.) számú rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének lakásépítés és
vásárlás helyi támogatásáról szóló 13/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 4.§-9.§-ai, a 12.§-18.§-ai .
2.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Kiskunhalas, 2011. október 24.

Gyovai István
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2011. (X.26.) 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. törvény 16.§ (1) bekezdésben, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
tv. 48.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1.§
A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2001. (V.31.)
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép:
2.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Kiskunhalas, 2011. október 24.

Gyovai István
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző
1. számú melléklet:

A parkolási díjak mértéke:
Alapdíjak
: 160 Ft/óra
Minimális parkolási díj: 40 Ft (15 perc)
Bérlet típusa, árai maximum:
1. Magánszemélyek részére parkolásra jogosító bérlet:
Havi 2.500 Ft

Éves 20.000 Ft

2. Kiskunhalasi székhellyel (telephellyel, kirendeltséggel) rendelkező jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező más szervek parkolásra jogosító bérlete:
Havi 3.500 Ft
3. Felmutatóra szóló bérlet:

Éves 35.000 Ft

Havi 6.000 Ft

Éves 60.000 Ft

