A képviselő-testület 2013. október 11-i rendkívüli ülésén hozott döntések:
274/2013. Kth.
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportegyesületek támogatása
keretből 1.500 eFt támogatást ítél meg a Kiskunhalasi Női Kézilabda Sportegyesület (KNKSE,
továbbiakban: támogatott) számára.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2013. Kth számú határozat
„átutalás feltétele” bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
- A támogatás összegéből 4.000 eFt kamatmentes, visszafizetendő, a visszafizetés határideje:
2013. december 15.
- A támogatás további összege a Városgazda Zrt. és a Halas-T Kft. KNKSE-vel szemben
fennálló követeléseiből 2.500 eFt törlesztésére fordítandó, melynek határideje: 2013.
december 15.
- A fenti támogatási összegek megtérülése érdekében felek között inkasszó megállapodás jön
létre, melyet a támogatott számlavezető pénzintézete jóváhagy Kiskunhalas Város
Önkormányzata javára. A fenti határidők teljesítésének hiányában az inkasszó legkésőbb
2013. december 20-ig érvényesítésre kerül.
3. A 1.500 eFt támogatás átutalásának feltétele a 2. pontban rögzítettek támogatott általi teljes körű
elfogadása és betartása.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint a Városgazda Zrt.
vezérigazgatóját, és a Halas-T Kft. ügyvezetőjét a fenti dokumentumok aláírására, valamint a
megállapodásban rögzítettek érvényesítésére.
275/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0081 „Bentlakásos intézmények korszerűsítése Kiskunhalason” című
pályázat megvalósításához szükséges maximum 5.700 eFt összeget az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséből biztosítsa a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás számára.
276/2013. Kth.
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2013.sz. Kth döntését a
képviselő-testület visszavonja.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 11 napjától kezdődően
visszaveszi a jelenleg Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 1. szám alatt szereplő,a természetben a
Filmszínház (Bethlen Gábor tér 7/H.) és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.(Bethlen Gábor
tér 7/D ) között található 17,4 m2-es, a házszám változás szerinti Kiskunhalas Bethlen Gábor tér
7/E szám alatt, 1 helyrajzi számon szereplő üzlethelyiség üzemeltetését a Halasi Városgazda Zrttől. Az ingatlan további hasznosításáról az Önkormányzat határozatban dönt.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Halasi Városgazda Zrt. jelenlegi nyilvántartása szerint Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 1. szám
alatt szereplő, természetben a Filmszínház (Bethlen Gábor tér 7/H.) és a Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.(Bethlen Gábor tér 7/D ) között található 17,4 m2-es, a házszám változás szerinti
Kiskunhalas Bethlen Gábor tér 7/E szám alatt, 1 helyrajzi számon szereplő üzlethelyiségre a
Széchényi Programiroda Nonprofit Kft-vel az Önkormányzat által kötendő bérleti szerződést
aláírja. A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az Önkormányzat ingyenesen a Széchényi
Programiroda Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsájtja az ingatlant, a rezsi költségek megfizetését a
Széchényi Programiroda Nonprofit Kft. vállalja, valamint ,hogy az Önkormányzat hasonló
paraméterekkel rendelkező ingatlanra történő csere lehetőségét fenntartja.
A városháza rekonstrukciós munkálatok végzésénél tekintettel kell lenni az iroda zavartalan
működésére. Ezért amíg a Bethlen Gábor tér felőli oldalon működik az iroda, a Hősök tere alatti
helyiséget kell elkészíteni, majd az irodát a már felújított helyre kell költöztetni, hogy a Bethlen
Gábor téri ingatlanok felújítása sem okozzon működési problémákat. A továbbiakról pedig a
Képviselő-testület dönt a teljes felújítás, és az igények ismeretében.

3.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatalt, hogy a szükséges hatósági bizonyítványok a Halasi Városgazda Zrt-hez,
mint vagyonkezelőhöz történő eljuttatásáról gondoskodjon minden esetben, a Bethlen Gábor térrel
kapcsolatos házszámozás megváltozásában érintett ingatlanokkal kapcsolatban a legrövidebb
határidőn belül tegye meg.
277/2013. Kth.
A Képviselő-testület megbízza Fülöp Róbert alpolgármester urat, hogy legkésőbb az októberi
rendes testületi ülésre, készítsen előterjesztést a házi orvosi ügyeletek helyszínének hosszú távú
rendezése tárgyában, legyen kiemelt tekintettel a szakma és a betegek elvárásaira, és az
önkormányzat pénzügyi szempontjaira.
278/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Thorma János Múzeum pályázatot
adjon be a NKA Könyvkiadás Kollégiuma által meghirdetett „könyvkiadási tevékenység 2013. évi
megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására” pályázatra,
Pálffy István: Kiskunhalas és környéke c. útikönyv megjelentetésére.
A pályázati kiírás szerint a Képviselő-testület a pályázathoz önerőt nem biztosít.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
15/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 15/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet 5/E.§a.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Kiskunhalas 2013. október 11.
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