A képviselő-testület 2013. augusztus 29-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntések:
239/2013. Kth.
1., Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (1) bekezdés szerinti 2012. december 31-i
adósságából az állami átvállalást követően a Raiffeisen Bank Zrt.-vel szemben fennálló le nem járt
adósságállománya állam általi átvállalása érdekében engedélyezi, hogy a Bank az
államháztartásért felelős miniszternél kezdeményezze a fennálló adósságállomány állam általi
átvállalását.
2., Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Magyarország
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (9)-(12) bekezdés szerinti átvállalás
költségeit a Banknak megtéríti.
3., Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Raiffeisen Bank Zrt. által megküldött Megállapodás tervezet alapján az adósságátvállalással
összefüggésben szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, illetve a kapcsolódó
dokumentumon aláírására és megállapodások megkötésére - a jegyző ellenjegyzésével -, az adott
gazdálkodási helyzethez igazodóan, az elérhető legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.
240/2013. Kth.
1., Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. december 31-i adósságából, Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §-a (9)-(12) bekezdései alapján az
átvállalást követően fennálló adósságállománya állam általi átvállalása érdekében engedélyezi, és
egyben kéri a hitelezőit, hogy az államháztartásért felelős miniszternél a szükséges kezdeményezést
tegyék meg.
2., Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
adósságátvállalással összefüggésben szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, illetve a
kapcsolódó dokumentumon aláírására és megállapodások megkötésére - a jegyző ellenjegyzésével-,
az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan, az elérhető legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.
A képviselő-testület 2013. augusztus 29-i rendkívüli nyílt ülésén hozott döntések:
241/2013. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 2013.
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a 39/2013.(VII.31.) BM
rendelet alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat, a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésének
benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.
242/2013. Kth.
1. Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Halas Busz Kft.
jogutódként a Közösségi Busz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. helyébe lépjen a
személyszállítási közszolgáltatás ellátásában.
2. Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról
szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Törvény) felhatalmazása alapján jóváhagyólag
elfogadja a helyi menetrend szerinti buszközlekedés folyamatosságának biztosítása érdekében, a

Közösségi Busz Kft.-vel kötött „Közszolgáltatási Szerződés” módosítását.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törvény 25. § (1) bekezdésének
figyelembe vételével felhatalmazza Gyovai István polgármestert a „Közszolgáltatási Szerződés”
módosításának aláírására.

A KISKUNHALASON 2012. SZEPTEMBER 28-ÁN KÖTÖTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS
(autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás Kiskunhalas Város közigazgatási területén)

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről:
Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) képviseli Gyovai István
Polgármester,
másrészről:
Közösségi Busz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1095 Budapest, Mester utca 48-52.) képviseli
Weiszhaupt János ügyvezető,
valamint:
Halas Busz Kft. (6400 Kiskunhalas, Eötvös utca 2.) képviseli Tóth Péter Pál ügyvezető
együttesen szerződő felek között az alábbi feltételekkel:

Előzmények
- Magyarország önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény13. § (18) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében - többek között
- a helyi közösségi közlekedés biztosítása.
- Kiskunhalas Város közigazgatási területén jelenleg, az önkormányzattal 2012. szeptember 28-a
óta szerződésben álló, a helyi menetrend szerinti buszközlekedést fenntartó Közösségi Busz
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. látja el a személyszállítási közszolgáltatási feladatokat.
- Wieszhaput János ügyvezető (Közösségi Busz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) megkereste az
önkormányzatot, hogy rossz anyagi helyzetbe került, melynek következtében veszélybe került a
személyszállítási közszolgáltatás folyamatos végzése.
- A 2012. július 1-vel hatályos, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
24. § (4) bekezdése értelmében, az ellátásért felelős közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással
az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha a korábbi közlekedési
szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés azonnali vagy idő előtti felmondásának van
helye, illetve ha egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatás folyamatossága. Emellett
elmondta, hogy a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében valamennyi, a feladat
végzéséhez szükséges személyi és dologi jogosultságot átadna a Halas Busz Kft. részére.
- Tóth Péter Pál (Halas Busz Kft.) ügyvezetője írásos megkeresésben tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy Kiskunhalas város helyi menetrend szerinti közlekedési feladatának
ellátását az előző szolgáltatóra vonatkozó feltételekkel (korábban alkalmazott személyzet
átvétele, bérelt utasforgalmi-ügyfélszolgálati iroda fenntartása, stb.) vállalja, tudatában annak,
hogy az önkormányzat a menetrend szerinti közszolgáltatási feladat ellátását költségvetéséből
finanszírozni nem tudja.

1. A Közszolgáltatási Szerződés 1. pont előtti, a szerződő felekre vonatkozó része az alábbiak
szerint módosul:

Közszolgáltatási Szerződés
(autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás Kiskunhalas Város közigazgatási területén)
Amely létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzata – Kiskunhalas, Hősök tere 1. –
(képviseli Gyovai István, polgármester), a továbbiakban Önkormányzat, valamint Halas Busz Kft. –
(6400 Kiskunhalas, Eötvös utca 2.)– (képviseli Tóth Péter Pál ügyvezető), a továbbiakban
közszolgáltató között alulírott helyen és időben:
A Közszolgáltatási szerződés módosítása 2013. szeptember 1. napjával hatályba lép, további részeit
a módosítás nem érinti, azok a továbbiakban változatlan formában és tartalommal érvényben
maradnak.
A Közszolgáltatási Szerződés jelen 1. számú módosítását a szerződő felek, mint akaratukkal
mindenben megegyező elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták.
Kiskunhalas, 2013. augusztus 23.
.....................................
Gyovai István
polgármester

.........................................
Weiszhaupt János
ügyvezető
Közösségi Busz Kft.

.....................................
Tóth Péter Pál
ügyvezető
Halas Busz Kft.

243/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási
Kft-vel, 2008. július 16. napjával a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására,
kezelésére, ártalmatlanítására, illetve a településen keletkezett szelektív hulladék gyűjtésére,
szállítására és feldolgozására kötött szerződést a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
90.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, 6 hónapos felmondási idővel, 2013. augusztus 29. napjával
felmondja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
244/2013. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „HALASI CSIPKE”
Közalapítvány Alapító Okirat 3. pontjának a közalapítvány céljára vonatkozó rendelkezéseit az
alábbiak szerint módosítja:
A Közalapítvány célja:
•

•
•

A néprajzi jelentőségű és a magyar népi iparművészet szerves részét képező Halasi Csipke
kultúra történeti emlékeinek, fennmaradt múzeális alkotásainak összegyűjtése, továbbá ezen
emlékek, tárgyak, és még fellelhető múzeális értékű alkotások összegyűjtéséhez, megóvásához,
restaurálásához szükséges pénzügyi feltételek megteremtése.
A jelenleg meglévő csipkegyűjtemény kezeléséhez, folyamatos – állandó kiállítások szervezése
keretében történő – bemutatásához szükséges feltételek biztosítása, ennek keretében kezeli a
Csipkemúzeumba lévő csipkegyűjteményt illetve a teljes múzeumi anyagot.
Kiállításokat szervez és állandó kiállítás keretében mutatja be a Csipkemúzeum jelenlegi
anyagát.

•
•

•
•
•
•

Elősegítí az élő csipke – kultúra fennmaradását, megteremti ennek pénzügyi bázisát, elvégzi a
szükséges restaurálási munkákat,
A halasi csipkével s Kiskunhalas Néprajzi – történeti múltjával kapcsolatos kutatások
finanszírozása népművészeti alkotótáborok szervezése, továbbá a Halasi csipke és Kiskunhalas
Néprajzának kutatásának és a lehetőségekhez mérten a kutatási eredmények publikálásának
elősegítése. Magyarországon és külföldön népszerűsíti a csipke kultúrát.
A Csipkeház – Falumúzeum fenntartásban, megóvásában közreműködik, ennek megfelelően a
Csipkeház – Falumúzeum fenntartásához, múzeum funkciója fennmaradásához szükséges tartós
pénzügyi alapok előteremtésében is közreműködik,
A csipke – kultúrával kapcsolatos pályázatok kiírása és finanszírozása
A csipke készítés kultúrájának továbbadása, átörökítése, az ehhez szükséges oktatás
finanszírozása. Csipkekészítés tanítása, oktatása
a közalapítvány gondozza a rendelkezésére bocsátott vagyont és gondoskodik annak
gyarapításáról.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „HALASI CSIPKE”
Közalapítvány Alapító Okirat 10. pontjának a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:
A felügyelő bizottság tagjai:
Jerémiás Béláné
Szabadi József
Dr. Horváth Róbert

Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 19.
Lakcím:6400 Kiskunhalas, Török u. 12.

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a „HALASI CSIPKE” Közalapítvány 1. és 2. pontjai szerinti módosításaival egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát nyújtsa be a Kecskeméti Törvényszékhez átvezetés
céljából.

"HALASI CSIPKE" Közalapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata
2013.08.29
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV.tv. 74.§ alapján a Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kiskunhalas, Hősök tere 1. az alábbi feltételek mellett jogi
személyként működő Közalapítvány létrehozását határozza el.
1.) A Közalapítvány neve:
2.) A Közalapítvány székhelye:

HALASI CSIPKE Közalapítvány
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 37/A.

3.) A Közalapítvány célja:
•

A néprajzi jelentőségű és a magyar népi iparművészet szerves részét képező Halasi Csipke
kultúra történeti emlékeinek, fennmaradt múzeális alkotásainak összegyűjtése, továbbá ezen
emlékek, tárgyak, és még fellelhető múzeális értékű alkotások összegyűjtéséhez,
megóvásához, restaurálásához szükséges pénzügyi feltételek megteremtése.

•

•
•
•

•
•
•
•

A jelenleg meglévő csipkegyűjtemény kezeléséhez, folyamatos – állandó kiállítások
szervezése keretében történő – bemutatásához szükséges feltételek biztosítása, ennek
keretében kezeli a Csipkemúzeumba lévő csipkegyűjteményt illetve a teljes múzeumi
anyagot.
Kiállításokat szervez és állandó kiállítás keretében mutatja be a Csipkemúzeum jelenlegi
anyagát.
Elősegítí az élő csipke – kultúra fennmaradását, megteremti ennek pénzügyi bázisát, elvégzi
a szükséges restaurálási munkákat,
A halasi csipkével s Kiskunhalas Néprajzi – történeti múltjával kapcsolatos kutatások
finanszírozása népművészeti alkotótáborok szervezése, továbbá a Halasi csipke és
Kiskunhalas Néprajzának kutatásának és a lehetőségekhez mérten a kutatási eredmények
publikálásának elősegítése. Magyarországon és külföldön népszerűsíti a csipke kultúrát.
A Csipkeház – Falumúzeum fenntartásban, megóvásában közreműködik, ennek megfelelően
a Csipkeház – Falumúzeum fenntartásához, múzeum funkciója fennmaradásához szükséges
tartós pénzügyi alapok előteremtésében is közreműködik,
A csipke – kultúrával kapcsolatos pályázatok kiírása és finanszírozása
A csipke készítés kultúrájának továbbadása, átörökítése, az ehhez szükséges oktatás
finanszírozása. Csipkekészítés tanítása, oktatása
a közalapítvány gondozza a rendelkezésére bocsátott vagyont és gondoskodik annak
gyarapításáról.

4.) Csatlakozás a Közalapítványhoz:
A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint
vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.
A közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium mérlegeli
a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak megvalósítására reális
lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja.
5.) A Közalapítvány vagyona:
A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyon 2.000.000,- forint. A Közalapítvány vagyona növekedhet a
közalapítványi vagyon hozadékával, valamint a Közalapítványhoz csatlakozó jogi és természetes személyek,
egyéb szervezetek felajánlásainak elfogadásával.
6.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása
A vagyon kezelése az e célra elkülönített számlán, a mindenkor hatályos pénzügyi jogszabályokra tekintettel
a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik.
A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban részletezett módon a Kuratórium
gondoskodik.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában
meghatározott tevékenységre fordítja.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Közalapítvány céljaival egyező felhasználás iránt az igényt Kiskunhalas Város
Önkormányzatának közigazgatási területén élők, írásban nyújthatják be a Kuratóriumhoz. A
Kuratórium az igényeket 30 napon belül elbírálja.
A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai
igénybevételének módját, valamint beszámolóit a Kuratórium elnöke a Halasi Tükör című
hetilapban nyilvánosságra hozza.
7.) A Közalapítvány szervezete
A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 9 tagú kuratórium:
Kuratórium tagjai:
Dr. Várnai László elnök
Tóth Zoltánné
Németh Miklós
Dr. Cseri Lászlóné
Horváth Etelka
Réz Istvánné
Pajor Kálmán
Szakál Györgyné
Szakál Aurél

Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Zsigray J. u. 26.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Árpád u. 5.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Árpád u. 20.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Margaréta u. 11.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 6/C
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Kárpát u. 24.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Dózsa Gy. u. 1.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Markovits M. u. 4.
Cím: 6400 Kiskunhalas, Zsigray J. u. 10.”

A Kuratórium elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. A Kuratóriumi tagság
megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. A Kuratórium elnöke és tagjai az alapító által
visszahívhatóak.
8.) A Kuratórium működése:
A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze, az
ülést megelőző 15 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével. A Kuratórium
határozatképes, ha azon a tagok több,mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a
Kuratórium ülését el kell halasztani. A megismételt ülés határozatképességére az eredeti ülés
szabályait kell alkalmazni
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt. Az elnök távolléte esetén a kialakult szavazategyenlőség nemleges
szavazatnak minősül, és a következő ülésen kell a döntést meghozni a nemleges szavazással érintett
napirendi pontban. A Kuratórium az általa hozott döntésekről nyilvántartást vezet. A Kuratórium
ülései nyilvánosak, kivéve azokat az eseteket, amikor a nyilvánosság személyiségi jogokat sértene. A
nyilvántartás tartalmazza a döntés időpontját, számát, tartalmát, hatályát illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányát.
A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket a határozathozatalt követő 15 napon belül írásban
értesíti, továbbá a Kuratórium döntéseit a székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel az
elnök nyilvánosságra hozza. A Kuratórium dönt az éves beszámoló és a közhasznú jelentés
elfogadásáról.
A Kuratórium tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk.685.§. b.pont) élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A Kuratórium tagja nem lehet az a személy, aki olyan szervezeténél töltött be – annak megszüntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozás kiegyenlítése nélkül szünt meg és a megszűnés óta nem telt el két év.

A Közalapítvány működésével kapcsolatos iratok a Kuratórium elnökénél az adatvédelmi törvény
előírásainak figyelembe vételével bárki által megtekinthetőek. A Kuratórium a Közalapítvány
működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni.
A Közalapítvány és a Kuratórium működéséről a Kuratórium elnöke az önkormányzat
hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetés, valamint a Halasi Tükör hetilapban számol be. Ugyanitt teszi
közzé a Közalapítvány éves beszámolóját. A Közalapítvány alapító okiratát a Kuratórium elnöke a
Magyar Közlönyben közzé teszi.
9.) A Közalapítvány képviselete:
A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke önállóan. A Közalapítvány képviselője a
Kuratórium elnöke önállóan. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és egy kuratóriumi tag,
vagy az elnök és a kuratórium által meghatalmazott személy, vagy két kuratóriumi tag együttes
aláírása szükséges.
Az Alapító a Közalapítványt nem képviselheti.
10.) Felügyelő Bizottság
A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapító 3 tagú felügyelő bizottságot hoz létre,
a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. Az elnök
megbízása határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az alapító által
visszahívhatóak.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Új elnököt az alapító
jelölhet ki.
A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. Határozatképes a felügyelő
bizottság ha azon mindhárom tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést el kell halasztani, a megismételt ülés határozatképességére az
eredeti ülés szabályait kell alkalmazni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő
bizottság ülését az elnök hívja össze az ülést megelőző 8 nappal, napirendet is tartalmazó meghívó
megküldésével.
Nem lehet felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
A,
a Kuratórium elnöke vagy tagja
B,
aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban áll,
C,
a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
D,
az A-C pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
E,
A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet az a személy, aki olyan szerveztenél töltött be
– annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozás kiegyenlítése nélkül szünt meg
és a megszűnés óta nem telt el két év.
A Kuratórium elé terjesztett fontosabb jelentéseket, előterjesztéseket, véleményezésre meg kell
küldeni a felügyelő bizottságnak. A felügyelő bizottság célvizsgálatot akkor folytat, ha a
Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Vizsgálatainál külső szakértőt is igénybe vehet.
Tanácskozási joggal részt vehetnek a felügyelő bizottság tagjai a Kuratórium ülésein. A felügyelő
bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az alapítónak.
A felügyelő bizottság tagjai:
A felügyelő bizottság tagjai:

Jerémiás Béláné
Szabadi József
Dr. Horváth Róbert

Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi G. u. 19.
Lakcím:6400 Kiskunhalas, Török u. 12.

11.) A Közalapítvány megszűnése:
A Közalapítvány a Ptk-ban meghatározott módon és esetekben szűnik meg.
12.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor:
A Közalapítvány megszűnésekor a vagyona – a hitelezők kielégítése után – Kiskunhalas Város
Önkormányzatát illeti meg a közalapítványi céloknak megfelelő felhasználással.
13.) Záró rendelkezések:
a.) A Közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elismeréséhez, valamint az alapító
okirat érvényességéhez a Kecskeméti Törvényszék általi nyilvántartásba vétel szükséges.
b.) Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az alapítványokra
vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
c.) A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen szövegét Kiskunhalas Város
Képviselőtestülete 244/2013. Kth. számú határozatával jóváhagyta
2011. évi CLXXXI. törvény 38§ (2) értelmében a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az alapító okiratot a Közalapítvány alapítója elolvasás és értelmezés után – mint akaratával
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírja.
Kiskunhalas, 2013. augusztus 29.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Képviseletében: Gyovai István
245/2013. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Sportjáért
Közalapítvány Alapító Okirat 3. pontjának a közalapítvány céljára vonatkozó rendelkezéseit az
alábbiak szerint módosítja:
A város versenysport szakosztályainak, diáksport egyesületeinek és diáksport-köreinek
támogatása, magas szintű utánpótlás nevelési tevékenység segítése, a tehetségek gondozása,
valamint a szabadidő-sport lehetőségek javítása.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Sportjáért
Közalapítvány Alapító Okirat 7. pontjának a Közalapítvány szervezetére vonatkozó
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:
A Közalapítvány szervezete
A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 9 tagú kuratórium:
Kuratórium tagjai:
Harkai Péter elnök

Cím: 6400 Kiskunhalas, Sas u. 4.

Wágner Szabolcs Ákos

Cím: 6400 Kiskunhalas, Munkács u. 8.

Tóth Péter

Cím: 6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 80/4.

Lehoczki Lívia

Cím: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 18.

Farkas Dániel

Cím: 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 2/B

Kucseráné Nahaj Mária

Cím: 6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 2.

Nagy István Ernő

Cím: 6400 Kiskunhalas, Ág u. 12.

Vincze Attila

Cím: 6400Kiskunhalas, Szilády Á. u. 31. II./8.

Bordás Zoltán

Cím: 6400Kiskunhalas, József Attila u. 6.”

A Kuratórium elnökének és tagjainak a megbízása 2010. december 01. napjától határozatlan
időre szól. A Kuratóriumi tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Az elnök
megbízása határozatlan időre szól. Új elnököt az alapító jelölhet ki. A Kuratórium elnöke és
tagjai az alapító által visszahívhatóak.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 1. és 2. pontjai szerinti módosításaival
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát nyújtsa be a Kecskeméti Törvényszékhez
átvezetés céljából.
"Kiskunhalas Város Sportjáért" Közalapítvány
Alapító Okirata
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
2013. augusztus 29.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. tv. 74. § alapján a Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kiskunhalas, Hősök tere 1. az alábbi feltételek mellett jogi
személyként működő Közalapítvány létrehozását határozza el.
1.) A Közalapítvány neve:
2.) A Közalapítvány székhelye:

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány
6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/A.

3.) A Közalapítvány célja:
A város versenysport szakosztályainak, diáksport egyesületeinek és diáksport-köreinek
támogatása, magas szintű utánpótlás nevelési tevékenység segítése, a tehetségek gondozása,
valamint a szabadidő-sport lehetőségek javítása.

4.) Csatlakozás a Közalapítványhoz:
A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint
vagyonrendezéssel egyaránt csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.

A közalapítványi célokkal összhangban lévő célhoz kötött felajánlás esetén a Kuratórium mérlegeli
a megjelölt cél megvalósíthatóságának körülményeit. Amennyiben annak megvalósítására reális
lehetőséget nem lát, a felajánlást elutasíthatja.
5.) A Közalapítvány vagyona:
A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyon 100.000,- forint. A Közalapítvány vagyona
növekedhet a közalapítványi vagyon hozadékával, valamint a Közalapítványhoz csatlakozó jogi és
természetes személyek, egyéb szervezetek felajánlásainak elfogadásával.
6.) A Közalapítvány vagyonának kezelése és felhasználása
A vagyon kezelése az e célra elkülönített számlán, a mindenkor hatályos pénzügyi jogszabályokra
tekintettel a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően történik.
A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban részletezett módon a
Kuratórium gondoskodik.
A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában
meghatározott tevékenységre fordítja.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A Közalapítvány céljaival egyező felhasználás iránt az igényt Kiskunhalas Város
Önkormányzatának közigazgatási területén élők, írásban nyújthatják be a Kuratóriumhoz. A
Kuratórium az igényeket 30 napon belül elbírálja.
A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai
igénybevételének módját, valamint beszámolóit a Kuratórium elnöke a helyi sajtóban
nyilvánosságra hozza.
7.) A Közalapítvány szervezete
A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 9 tagú kuratórium:
Kuratórium tagjai:
Harkai Péter elnök

Cím: 6400 Kiskunhalas, Sas u. 4.

Wágner Szabolcs Ákos

Cím: 6400 Kiskunhalas, Munkács u. 8.

Tóth Péter

Cím: 6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 80/4.

Lehoczki Lívia

Cím: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 18.

Farkas Dániel

Cím: 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 2/B

Kucseráné Nahaj Mária

Cím: 6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 2.

Nagy István Ernő

Cím: 6400 Kiskunhalas, Ág u. 12.

Vincze Attila

Cím: 6400Kiskunhalas, Szilády Á. u. 31. II./8.

Bordás Zoltán

Cím: 6400Kiskunhalas, József Attila u. 6.”

A Kuratórium elnökének és tagjainak a megbízása 2010. december 01. napjától határozatlan időre
szól. A Kuratóriumi tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Az elnök megbízása
határozatlan időre szól. Új elnököt az alapító jelölhet ki. A Kuratórium elnöke és tagjai az alapító
által visszahívhatóak.
8.) A Kuratórium működése:
A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze, az
ülést megelőző 15 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével. A Kuratórium
határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium
ülését el kell halasztani. A megismételt ülés határozatképességére az eredeti ülés szabályait kell
alkalmazni
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt. Az elnök távolléte esetén a kialakult szavazategyenlőség nemleges
szavazatnak minősül, és a következő ülésen kell a döntést meghozni a nemleges szavazással érintett
napirendi pontban. A Kuratórium az általa hozott döntésekről nyilvántartást vezet. A Kuratórium
ülései nyilvánosak, kivéve azokat az eseteket, amikor a nyilvánosság személyiségi jogokat sértene. A
nyilvántartás tartalmazza a döntés időpontját, számát, tartalmát, hatályát illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányát.
A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket a határozathozatalt követő 15 napon belül írásban
értesíti. A Kuratórium dönt az éves beszámoló és a közhasznú jelentés elfogadásáról.
A Kuratórium tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk.685.§. b.pont) élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A Kuratórium tagja nem lehet az a személy, aki olyan szervezeténél töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozás kiegyenlítése nélkül szűnt meg és a megszűnés óta nem telt el két év.
A Közalapítvány működésével kapcsolatos iratok a Kuratórium elnökénél az adatvédelmi törvény
előírásainak figyelembe vételével bárki által megtekinthetőek. A Kuratórium a Közalapítvány
működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni.
A Közalapítvány és a Kuratórium működéséről a Kuratórium elnöke az önkormányzat
hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetés, valamint a helyi sajtó útján számol be. Ugyanitt teszi közzé a
Közalapítvány éves beszámolóját. A Közalapítvány alapító okiratát a Kuratórium elnöke a Magyar
Közlönyben közzé teszi.
9.) A Közalapítvány képviselete:
A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke önállóan. A bankszámla feletti rendelkezéshez az
elnök és egy kuratóriumi tag vagy két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. Az Alapító a
Közalapítványt nem képviselheti.
10.) Felügyelő Bizottság
A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapító 3 tagú felügyelő bizottságot hoz létre,
a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megbízása határozatlan időre szól. Az elnök
megbízása határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az alapító által
visszahívhatóak.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Új elnököt az alapító
jelölhet ki.

A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. Határozatképes a felügyelő bizottság
ha azon mindhárom tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést el kell halasztani, a megismételt ülés határozatképességére az
eredeti ülés szabályait kell alkalmazni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő
bizottság ülését az elnök hívja össze az ülést megelőző 8 nappal, napirendet is tartalmazó meghívó
megküldésével.
Nem lehet felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
A,
a Kuratórium elnöke vagy tagja
B,
aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban áll,
C,
a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
D,
az A-C pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
E,
A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet az a személy, aki olyan szervezeténél töltött be
– annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozás kiegyenlítése nélkül szűnt meg
és a megszűnés óta nem telt el két év.
A Kuratórium elé terjesztett fontosabb jelentéseket, előterjesztéseket, véleményezésre meg kell
küldeni a felügyelő bizottságnak. A felügyelő bizottság célvizsgálatot akkor folytat, ha a
Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Vizsgálatainál külső szakértőt is igénybe vehet.
Tanácskozási joggal részt vehetnek a felügyelő bizottság tagjai a Kuratórium ülésein. A felügyelő
bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az alapítónak.
A felügyelő bizottság tagjai:
Dózsa Tamás Károly

Cím: 6400 Kiskunhalas, Csillag u. 17.

Botos Ferenc

Cím: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 24.

Tallér László

Cím: 6400 Kiskunhalas, Pacsirta u. 13.

11.) A Közalapítvány megszűnése:
A Közalapítvány megszűnik ha:
- célja már nem valósítható meg
- célja már megvalósult
- a bíróság megszünteti
12.) A Közalapítvány vagyona a megszűnéskor:
A Közalapítvány megszűnésekor a vagyona – a hitelezők kielégítése után – Kiskunhalas Város
Önkormányzatát illeti meg a közalapítványi céloknak megfelelő felhasználással.
13.) Záró rendelkezések:
a.) A Közalapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elismeréséhez, valamint az alapító
okirat érvényességéhez a Kecskeméti Törvényszék általi nyilvántartásba vétel szükséges.
b.) Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az alapítványokra
vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
c.) A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen szövegét Kiskunhalas Város
Képviselőtestülete…245/2013. Kth határozatával jóváhagyta.

2011. évi CLXXXI. törvény 38§ (2) értelmében a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az alapító okiratot a Közalapítvány alapítója elolvasás és értelmezés után – mint akaratával
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírja.
Kiskunhalas, 2013. augusztus 29.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Képviseletében: Gyovai István
246/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozására és fenntartására – 2013. február 18. napján - kötött megállapodás 1. számú
módosítását az előterjesztés melléklete szerint.

Megállapodás
közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására
1. módosítás
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
adószáma: 15724904-2-03, képv.: Gyovai István polgármester),
Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1,
adószáma: 15724966-2-03 képv.: Brassó Imre Albert polgármester) valamint
Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(6414 Pirtó, Dózsa György u. 19.., adószáma: 15339333-2-03 képv.: Nagy Ferenc polgármester)
együttesen Felek – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIII.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. - 85. §-ában foglaltakra – alulírt helyen és időben az alábbiak
szerint állapodnak meg:
ELŐZMÉNYEK
1. Felek 2013. március 1-jével – határozatlan időre – közös önkormányzati hivatalt hoztak
létre és tartanak fenn, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
KÖH) elnevezéssel.
2. Felek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 2013. február 18-án
megállapodást kötöttek.
3. A módosítás indoka: időközben a KÖH finanszírozásával kapcsolatos egyes kérdések
tisztázásra kerültek.
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
1. A megállapodás 10. pontja az alábbiakkal egészül ki:
10.3. Finanszírozás:
a.)
Felek rögzítik, hogy a kirendeltségek önkormányzatai által a feladatok ellátásához
leigényelt állami hozzájárulás KÖH költségvetésében meghatározott összegét – mely
megegyezik a Magyar Államkincstár adott időszakra és feladatra jóváhagyott állami
támogatás összegével – a kirendeltségek önkormányzatai, támogatás értékű működési célú
pénzeszköz átadásként utalják át a feladatot ténylegesen ellátó Kiskunhalas Város
Önkormányzata részére.

A támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás mértékét a KÖH a kirendeltségek
önkormányzatai által szolgáltatott adatok alapján a mindenkori költségvetésében állapítja
meg, melynek havi összegét a Magyar Államkincstár által történő kiutalást követő 2
munkanapon belül a kirendeltségek önkormányzatai átutalnak Kiskunhalas Város
Önkormányzatának OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732064-15338806-000000000 számú
bankszámlájára, továbbá elektronikus úton megküldik a ktgvetes@kiskunhalas.hu e-mail
címre a Magyar Államkincstár aktuális hónapra vonatkozó adott jogcímet tartalmazó
előirányzat közlő lapját.
Amennyiben az adott költségvetési évben a KÖH költségvetése még nem került elfogadásra,
akkor az elfogadásig havonta az előző gazdasági év költségvetésében meghatározott összeg
1/12-ed részét utalják át a fentiek alapján a kirendeltségek önkormányzatai. Az adott
költségvetési év költségvetésének elfogadása után pedig kiigazításra kerülnek a már átutalt
összegek.
Amennyiben év közben módosításra kerül a KÖH költségvetése és az érinti a kirendeltségek
által igényelhető állami támogatást is, akkor az önkormányzatok által jóváhagyottak szerint
módosul a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás mértéke.
b.)
A felek megállapodnak abban, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata amennyiben lehetősége van - a feladat ellátásához további állami hozzájárulást igényel a
mindenkor hatályos Magyarország Központi Költségvetéséről szóló tv. alapján.
c.) Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja, hogy a mindenkori éves költségvetési
beszámoló elfogadását követően, de legkésőbb minden év május 31-ig elszámol a
kirendeltségek önkormányzataival az előző költségvetési évben az adott kirendeltséghez
kapcsolódó tényleges kiadások figyelembevételével, melyek ha éves szinten meghaladják:
- Harkakötöny Község Önkormányzat esetében az előzetes tárgyalások során megállapított
11.500.000 Ft-os összeg határt, akkor az összeghatár feletti részt Harkakötöny Község
Önkormányzata megtéríti Kiskunhalas Város Önkormányzatának;
- Pirtó Község Önkormányzat esetében az előzetes tárgyalások során megállapított
12.500.000 Ft-os összeg határt, akkor az összeghatár feletti részt Pirtó Község
Önkormányzata megtéríti Kiskunhalas Város Önkormányzatának;
- a fenti összeghatárok mindkét esetben a mindenkori éves költségvetés megállapításakor
módosulhatnak, melyet a felek a költségvetés elfogadásakor jelen megállapodás
módosításával rögzítenek.
Abban az esetben, ha bármelyik kirendeltségnél a ténylegesen teljesült éves kiadásokat
meghaladó szintű támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás történt, akkor az adott
kirendeltség önkormányzatának Kiskunhalas Város Önkormányzata visszatéríti a többletet.
d.)
terheli.

Késedelmes fizetés esetén a Feleket a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat

2. Egyéb tekintetben a megállapodás többi része változatlan tartalommal fennmarad.
A jelen megállapodás módosítás 2 oldalon, 4 egymással formailag és tartalmilag mindenben
megegyező példányban készült, amelyet a felek – az alulírott helyen és időben – elolvasás és
együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.
Kiskunhalas, 2013. ……………………
Brassó Imre Albert
Harkakötöny polgármestere

Gyovai István
Kiskunhalas polgármestere

Nagy Ferenc
Pirtó polgármestere

A megállapodást Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 246/2013. Kth. számú határozatával,.
Harkakötöny Község Képviselő-testülete a ……/2013.(....…..) határozatával, míg Pirtó Község
Képviselő-testülete a …./2013 (……..) határozatával fogadta el.

247/2013. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszaveszi a Kiskunhalas, Petőfi u. 2. szám
alatti ingatlant a Halasi Többcélú Kistérségi Társulástól.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „MEGÁLLAPODÁS” Egyes szociális és
gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyában 3. pontjának az átadásra
kerülő vagyonra vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:
„Átadásra kerülő vagyon:
A megállapodásban szereplő feladatok ellátásához szükséges ingó, ingatlan vagyont
- Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. hrsz: 3569
- Kiskunhalas, Thúry József utca 6. hrsz: 171/B/1
- Kiskunhalas, Szilády u. 10. hrsz: 2235
- Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. hrsz: 40531/1
- Kiskunhalas, Molnár u. 6. hrsz: 3697
- Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. hrsz: 3714
- Kiskunhalas, Szent Imre u. 4. hrsz: 4635/A/1
az átadó az átvevő térítésmentes használatába adja.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 1. napjától 5 év időtartamra, azaz
2017. február 28. napjáig, határozott időre térítésmentes használatba adja
- 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1. szám alatti 118m2 alapterületű ingatlant a fogyatékos
személyek nappali ellátása működtetéséhez”
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont
szerint módosult egységes szerkezetű Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló
vagyon átadás-átvétele megállapodás aláírására.

248/2013. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas, Szabó
Ervin utca 15. számú ingatlan, HTKT SZSZK Fogyatékos személyek Ápoló-gondozó Otthona
részére történő – ideiglenes, a TIOP 3.4.2 számú pályázat kivitelezési munkálatainak idejére –
térítésmentes használatba adásához. A megállapodás megszűnésekor a HTKT SZSZK az
ingatlant az átadáskori műszaki állapotban adja vissza az önkormányzatnak.
2. Az ingatlan használatából eredő valamennyi működési költség a HTKT SZSZK költségvetését
terheli.
3. A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
249/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a 663/A hrsz alatti
épületet érintő elővásárlási jogával.
250/2013. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete független szakértői vélemény alapján
meghatározott piaci áron, de legkevesebb 950.000- Ft összegért értékesíti a tulajdonában lévő
IRH-528 forgalmi rendszámú Citroen Jumpy típusú gépjárművet a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulásnak.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás tulajdonában álló KCE-111 Suzuki Ignis típusú személygépkocsit az
Önkormányzat maximum 1.200.000,-Ft összegért beszerezze, és üzembentartónak a
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jelöli ki.

