A képviselő-testület 2016. június 23-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés:
160/2016. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyerges Pál Attilánénak a
Százszorszép Óvodák óvodavezetőjének a közalkalmazotti jogviszonyát a
nyugdíjjogosultság megszerzésére való tekintettel felmentéssel megszünteti. A részére
járó nyolc hónap felmentési időből öt hónapra mentesíti a munkavégzés alól.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Nyerges Pál Attiláné
közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését hajtsa végre.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Garas Editnek Kiskunhalas
Város Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetőjének a közalkalmazotti
jogviszonyát a nyugdíjjogosultság megszerzésére való tekintettel felmentéssel
megszünteti. A részére járó nyolc hónap felmentési időből négy hónapra mentesíti a
munkavégzés alól.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Garas Edit közalkalmazotti
jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését hajtsa végre.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyugállományba vonulásuk
alkalmából Nyerges Pál Attiláné és Garas Edit intézményvezető asszonyoknak a
gyermekek magas szintű gondozása, nevelése érdekében tett több évtizedes munkájukért
köszönetét és elismerését fejezi ki.
A képviselő-testület 2016. június 23-i rendkívüli nyílt ülésén hozott döntések:
161/2016. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2016. Kth. számú
határozatát módosítja azzal, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.
2. A V-0654-255/2016. iktatószámú levélben foglaltak alapján - a feltárt hiányosságok
megszüntetése érdekében - készített intézkedési terv módosítást meg kell küldeni az Állami
Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) részére.

Szám:S/…./2016

INTÉZKEDÉSI TERV
„Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének
ellenőrzéséről - Kiskunhalas„ készített a 2011. január 1-jétől 2013. december 31-ig
terjedő időszakra vonatkozó Állami Számvevőszéki jelentésre intézkedési terv.
I. Polgármester
1. Intézkedjen a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Halasi Városgazda Zrt.
részére üzemeltetésre, hasznosításra átadott önkormányzati tulajdonú (nemzeti vagyon
körébe tartozó) eszközökről jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződések
megkötéséről.

( 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény)
Felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
osztályvezető
Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2017. június 30.
2. Intézkedjen a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályok – vagyonkezelői jog
ellenértékének meghatározása, ingyenes átengedés részletes szabályai – meghatározása
érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő rendelettervezet Képviselő-testület elé
terjesztéséről.
(Mötv. 109.§ (4) bekezdés)
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
Határidő: azonnal (Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes
szabályairól szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet már tartalmazza.)
3. Rendezze a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Halas-T Kft. pénzügyi-vagyoni
helyzetét, ennek hiányában a helyzet rendezése érdekében intézkedjen a társaságnak
más társasággá történő átalakításáról, vagy jogutód nélküli megszüntetéséről.
(Gt. 143.§ (3) bekezdés)
Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Határidő: azonnal (A Halas-T Kft. tőke szerkezetének rendezése megtörtént.)
4. Intézkedjen az ÁSZ által a számviteli nyilvántartások vezetése, a költségvetési
tervezés, a kockázatkezelési rendszer és a belső ellenőrzés működése, a
vagyongazdálkodás szabályszerűsége, az ingatlanvagyon-kataszter vezetése tekintetében
feltárt hiányosságok, illetve a Halas-T Kft. és a Halas-Távhő Kft. között létrejött
üzemeltetési szerződés díj átadásra vonatkozó pontjainak be nem tartása, az
Önkormányzat írásbeli szerződés nélkül gazdasági társasága részére üzemeltetésre
átadott eszközök tekintetében az ÁSZ által feltárt szabálytalanságok alapján a
munkajogi felelősség tisztázására irányuló eljárás megindítása iránt, és ennek
eredménye ismeretében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
Határidő: 2016. december 31.

II. Jegyző
1. Intézkedjen a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályok – vagyonkezelői jog
ellenértékének meghatározása, ingyenes átengedés részletes szabályai – meghatározása
érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő rendelettervezet előkészítéséről.
(Mötv. 109.§ (4) bekezdés)
Felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
osztályvezető
Határidő: azonnal (Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes
szabályairól szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet már tartalmazza.)
2. Intézkedjen a hatályos jogszabályoknak (Ámr., Áht.) megfelelően likviditási terv
készítéséről és annak aktualizálásáról.
(Áht2 78.§)

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Határidő: folyamatos
3. Intézkedjen a jogszabály előírásoknak megfelelő költségvetési rendelettervezetek
előkészítéséről, figyelemmel arra, hogy a költségvetésben működési hiány nem
tervezhető.
( Mötv. 111.§ (4) bekezdés: A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.)
Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Határidő:2016. február 15. (a 2014. évi költségvetési rendelettől kezdve már így készült és
készül)
4. Intézkedjen, hogy a költségvetési kiadásokat a költségvetésben megállapított kiemelt
kiadási előirányzatok mértékéig teljesítsék.
( Áht.2 36.§ (1) bekezdés)
Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Határidő: azonnal (a 2015. évtől így történik)
5. Intézkedjen a jogszabály előírásoknak megfelelő zárszámadási rendelettervezet
előkészítéséről figyelemmel az Áht. 91. § (2) bekezdésére – a Képviselő-testület
tájékoztatásáról az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek bemutatásával.
( Áht.2 91.§ (2) d) pont)
Felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
osztályvezető
Határidő: 2016. május 31. és folyamatos (a 2015. évi zárszámadás már így készült)
6. Intézkedjen az éves költségvetési beszámoló mérlegének a jogszabályi előírásoknak
megfelelő alátámasztásáról. (Jogszabályoknak megfelelő leltározással)
(Áhsz1 27.§ (3), (4, (7) bekezdés)
Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Határidő: 2016. május 31., ezt követően folyamatos (A mérlegtételek leltározása a 2015. évi
költségvetési beszámoló esetében egyeztetéssel megtörtént, mennyiségi leltározás jogszabályi
előírás szerinti időpontban történik.)
7. Intézkedjen, hogy az éves beszámoló mérlegében kizárólag elismert követelést
mutassanak ki.
(Számv. tv. 29.§ (1) bek., Áhsz1 22.§ (1) a) pont)
Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Határidő: megtörtént 2015-től
8. Intézkedjen a gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő
befektetéseknél az eszközök értékelésének jogszabályoknak megfelelő elvégzéséről.
( Számv.54.§ (1) bekezdés, Áhsz1 31.§ (1) (4) bek.)
Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Határidő: 2016. május 30. (a 2015. évi zárszámadás már így készül)
9. Intézkedjen az éves költségvetési beszámoló jogszabályi előírásoknak megfelelő
előkészítéséről, a költségvetési beszámoló mellékletében a részesedések mennyiségének
bemutatásáról, az Önkormányzat gazdasági társaságaiban meglévő tulajdoni
részesedésének bemutatásáról.
(Áhsz1 40.§ (9) bekezdése)

Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Határidő: 2016. május 30. (a 2015. évi zárszámadás már így készül)
10. Intézkedjen, hogy minden gazdasági műveletről, amely az eszközök, illetve az
eszközök forrásának állományát vagy összetételét megváltoztatja a jogszabályi
előírásoknak megfelelő bizonylat készüljön, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. § (1) bekezdésében előírtak a könyvviteli elszámolást közvetlenül
alátámasztó bizonylat alaki és tartalmi kellékeire vonatkozóan folyamatosan biztosítva
legyenek.
( Számv. tv. 167.§ (1) bekezdés a), c), (i) pontja)
Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Határidő: folyamatos
11. Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak – különösképpen figyelemmel az Áhsz. 30. §
(1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra – megfelelő vagyonkimutatás elkészítéséről,
figyelemmel a nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök
állományára, a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekre (kezességvállalással
kapcsolatos függő kötelezettségekre is), a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonként
az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaiban fennálló
társasági részesedésekre.
(Áhsz1 44/A.§ (3) bekezdés, Áhsz2 30.§ (1)-(3) bekezdései, Nvtv. 5.§ (5) bekezdés c) pontja)
Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Határidő: 2016. december 31.
12. Intézkedjen az ingatlanvagyon-kataszter és a földhivatal ingatlan-nyilvántartás
adatainak egyezőségéről, továbbá az ingatlanvagyonban bekövetkezett változásának a
jogszabályban előírt határidőig az ingatlanvagyon kataszteren történő átvezetéséről.
( 147/1992 ( XI.6) Korm. rendelet 1.§ (2) bek., 4.§ (1) bekezdés)
Felelős: Csernák Lajos Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezető
Határidő: 2016. május 30. (a 2015. évi zárszámadás már így készül)
13. Intézkedjen a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok felméréséről és az ezen
kockázatok jogszabályi előírásoknak megfelelő kockázatkezelési rendszerben történő
kezeléséről, figyelemmel a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok beazonosítására,
felmérésére, a kockázatok mérséklése érdekében történő intézkedések meghozatalára.
( Áht1 121.§ (2) bekezdés, b) pontja, Ámr. 157.§ (1) –(3) bekezdés, Bkr. 7.§ (1)-(2) bekezdés)
Felelős: László Mária belső ellenőr
Határidő: 2016. december 31.
14. Intézkedjen a közérdekű adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéről.
( Eisztv. 6.§ (1) bekezdés, Eisztv mellékletének III/4. pontja, Info tv. 37.§ (1) bek. és 1.
melléklet III/4. pontja)
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
Határidő: azonnal (a jogszabályok által kötelező közzététel megtörtént)
Az intézkedési terv folyamatos határidős. A határidős feladatok végrehajtásának
ellenőrzése: 2016. június 30. után a határidő lejártát követő 3 hónapon belül.
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
Rövidítések :

Áht1
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
Áht2
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
Eisztv.
az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény
Info tv.
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi
CXII. törvény
Mötv
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény
Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről
Áhsz1
249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet
Áhsz2
4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet
Ávr.
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
Bkr.
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
Kiskunhalas, 2016. június 23.

……………………..
Fülöp Róbert
polgármester

………………………..
Komlósné Dr. Fekete Anikó
jegyző

162/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák alapító
okiratát módosító okiratot jelen előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el
1.melléklet

Okirat száma: 3/2016

Módosító okirat
A Százszorszép Óvodáknak a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2015. október
29. napján kiadott, 4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ../2016. Kth. sz. határozatra figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2.2 pontjában foglalt telephelye táblázat a következő 2. sorral egészül ki:

2 Vackor Óvoda
2.

6414 Pirtó, Rákóczi u. 2.

Az alapító okirat a következő 2.3. ponttal egészül ki:
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Vackor Óvoda

6414 Pirtó, Rákóczi u. 2.

3.

Az alapító okirat 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe pontjában
foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
Kötelező körzeti feladatokat ellátó intézmény. Kiskunhalas Város és Pirtó Község
közigazgatási területén belül a fenntartó által meghatározott felvételi körzettel rendelkezik.
Szabad kapacitása terhére az intézmény más településről is felvehet gyermekeket.

4.

Az alapító okirat 6.2. pontjában foglalt, A feladat ellátási helyenként felvehető maximális
gyermek- tanulólétszám a köznevelési intézményben táblázat a következő 3. sorral egészül
ki:

3

5.

3

Telephely: Vackor Óvoda Pirtó, Rákóczi u.
2.

óvoda

25

Az alapító okirat 6.3. pontjában foglalt A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon táblázat a
következő 3. sorral egészül ki:

6414 Pirtó Rákóczi u. 2.

37/A/1

használati jog

óvodai nevelés

Jelen módosító okiratot 2016. július 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Kiskunhalas, 2016. június 23.
P.H.

Fülöp Róbert polgármester

163/2016. Kth.
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák
alapító okiratát jelen előterjesztés 2. melléklete szerint fogadja el.
2. Kiskunhalas Város önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a
121/2016. Kth. sz., valamint 122/2016. Kth.sz. határozatait.
2.melléklet

Okirat száma: 4/2016.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Százszorszép Óvodák alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

1. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv
1.1.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Százszorszép Óvodák
1.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv
1.2.1. ................................................................................................................................s
zékhelye: 6400 Kiskunhalas, Vasút u.2.
1.2.2. ................................................................................................................................t
elephelye(i):

telephely megnevezése

telephely címe

1

Felsővárosi Óvoda

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3.

2

Vackor Óvoda

6414 Pirtó, Rákóczi u. 2.

2. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alapításának dátuma: 1981.09.01.
2.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata
2.2.2. ................................................................................................................................s
zékhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
2.3. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Vackor Óvoda

6414 Pirtó, Rákóczi u. 2.

3. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. ................................................................................................................................s
zékhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
3.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. ................................................................................................................................
megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata
3.2.2. ................................................................................................................................s
zékhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

4. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv tevékenysége
4.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés

4.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

4.3. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés ellátás (integrációs és képesség
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is);
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése (egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek számára is),
ellátása; nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (kizárólag magyar nyelven folyó cigány
kisebbségi óvodai nevelés, ellátás); óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai;
gyermekétkeztetés; munkahelyi étkeztetés;
4.4. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091120

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,

ellátásának szakmai feladatai
3

091130

nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

4

091140

óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó
intézmény. Kiskunhalas Város és Pirtó Község közigazgatási területén belül a fenntartó
által meghatározott felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az
intézmény más településekről is felvehet gyermekeket.

5. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A pályázati eljárással
kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el. A munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az
egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.
5.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII törvény

Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó
jogviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

6. ............................................................................................................... A
köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. ...........................................................................................................................................A
köznevelési intézmény
6.1.1. ................................................................................................................................t
ípusa: óvoda
6.1.2. ................................................................................................................................a
lapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. ................................................................................................................................g
azdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező
intézmény, a gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város
Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400
Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el.

6.2. ...........................................................................................................................................A
feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1 Székhely: Kiskunhalas, Vasút u. 2.

óvoda

76

2

Telephely: Felsővárosi Óvoda
Kiskunhalas, Szabadság tér 3.

óvoda

135

3

Telephely: Vackor Óvoda Pirtó, Rákóczi u.
2.

óvoda

25

feladatellátási hely megnevezése

6.3. ...........................................................................................................................................A
feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

1

6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.

4758

saját tulajdon

óvodai nevelés

2

6400 Kiskunhalas, Szabadság
tér 3.

2170

saját tulajdon

óvodai nevelés

3

6414 Pirtó, Rákóczi u. 2.

37/A/1

használati jog

óvodai nevelés

7. ............................................................................................................... Z
áró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv2014. február 27. napján kelt,58/2014 Kth. okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.
Kelt: Kiskunhalas, 2016. június 23.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító
okiratnak a Százszorszép Óvodák 2016. június 23. napján kelt, ……………………………………..
napjától alkalmazandó 3/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár
164/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Hősök tere 1. szám, 1.
hrsz. alatti ingatlanon álló, közös önkormányzati hivatal székhelyhivatala elektromos
hálózatának felújítására pályázatot nyújtott be. A Képviselő-testület a pályázat önerejét a
pályázati adatlapban szereplő minimum 4.981.133,-Ft, maximum 5.3 millió Ft mértékig a
2017. évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére.
Kiskunhalas Város önkormányzata a 145/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
165/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Petőfi utca burkolatfelújítására pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázat önerejét a
költségvetés belterületi utak karbantartása, javítása előirányzat terhére a pályázati adatlap
szerint minimum 8.410.360,-Ft maximum 9 millió Ft erejéig biztosítja. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok
elvégzésére.
Kiskunhalas Város Önkormányzata a 146/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
166/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is elutasítja az Unió által
ránk kényszerített kötelező betelepítési kvótát, továbbá felhívja Magyarország Kormányát,
hogy Kiskunhalas Város lakosságának érdekében tegyen lépéseket a Fazekas Mihály utcai, a
Kárpát utcai és a Szegedi úti migrációval összefüggő objektumok mielőbbi bezárásával,
illetve ezen létesítmények további hasznosításával kapcsolatban.

