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Pénzügyi, Költségvetési Gazdasági és  
Településfejlesztési Bizottság Elnökének 
 
 

ELŐTERJESZTÉSE  
a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére 

 
Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság I. félévben 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 
18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 2. pontjában foglaltak alapján a Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben: 

 
2.2.1.engedélyezi az intézményi többletbevételből származó költségvetési előirányzat módosítást,  
2.2.2.meghatározza az önkormányzat tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságok taggyűlésére a 
tulajdonosi álláspontot,  
2.2.3.dönt ingó vagyontárgy vásárlásáról az önkormányzat (intézményi) költségvetésében tervezetten 
felül,  
2.2.4.dönt ingó vagyontárgy értékesítéséről, a vagyon használatának, illetve a hasznosítási jogának 
átengedéséről, cseréjéről, biztosítékul adásáról és egyéb módon való megterheléséről,  
2.2.5.figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon értékesítését, ellenőrzi a hasznosítását,  
2.2.6.engedélyezi a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó – határozott 
időtartamú bérbeadását,  
2.2.7.a vagyonkezelő – kivéve az önkormányzati tulajdonosi irányítás alatt működő gazdasági 
társaságok – használatában, kezelésében lévő tárgyi eszköz értékesítése,  
2.2.8.vagyonkezelő részére az önkormányzat (intézményi) költségvetésében tervezetten felül tárgyi 
eszköz vásárlása,  
2.2.9.szakképzési alapból történő, egy évnél több működési többletkiadással járó vásárlások,  
2.2.10.jutalmat állapíthat meg a polgármester meghatározott időszakban végzett munkája értékelése 
alapján,  
2.2.11. dönt az önkormányzat kizárólagos, ill. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek 
legfőbb szervének az ügyvezetők és a Felügyelő Bizottságok elnökeinek és tagjainak polgármester által 
javasolt javadalmazásáról  
2.2.12.dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanon és 
közterületen történô építés, bontás, fennmaradás, valamint rendeltetés módosítás esetén.  
2.2.13. előzetesen jóváhagyja az önkormányzat azon pályázatainak kötelezettségvállalással összefüggő, 
polgármester hatáskörébe adott döntéseit, melyben a polgármester és közeli hozzátartozója között 
összeférhetetlenség áll fenn  
2.2.14. Dönt a városban a korlátozott várakozási övezet helyéről és idejéről.  
2.2.15. Dönt az Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon (kivétel közterület) történő fakivágás 
engedélyezéséről.  
2.2.16 Dönt a forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes elidegenítéséről nettó 3 millió forintot elérő, 
azonban 25 millió forintot el nem érő értékhatár között  
2.2.17. Dönt a forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes hasznosításáról nettó 5 millió forintot elérő, 
azonban 25 millió forintot el nem érő értékhatár között  
2.2.18. Dönt termőföld visszterhes elidegenítéséről és - vagyonkezelésbe adott ingatlan kivételével- 
haszonbérbe adásáról értékhatártól függetlenül  
2.2.19. Dönt az ingyenes használó kérelme alapján, az ingyenes használatába adott ingatlanon általa 
tervezett 1 millió forintot meg nem haladó bekerülési értékű építési beruházáshoz való hozzájárulásról.  
2.2.20. Jóváhagyja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság által alapított 
gazdasági társaság éves üzleti tervét.  
2.2.21. Dönt a forgalmi rend átalakításáról és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásáról. 



2.2.22. Dönt a Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt. között hatályban lévő 
Közszolgáltatási Támogatási szerződés mellékleteit érintő módosítások ügyében. 
 
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2021. január 1-től 2021. június 
30-ig  terjedő időszakban az alábbiak szerint gyakorolta átruházott hatáskörét:  

1. Kiskunhalas, Kígyó utcán a parkolási rend módosítása 
 
 
Határozati javaslat:  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság 2021. első félévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját az 
alábbiak szerint: 
 

1. Kiskunhalas, Kígyó utcán a parkolási rend módosítása 
 
Határidő: 2021. szeptember 30.    
Felelős: dr. Skribanek Zoltán bizottsági elnök 
Értesül: dr. Skribanek Zoltán bizottsági elnök 
 
 
Kiskunhalas, 2021. szeptember 14.    
 
 
 

    dr. Skribanek Zoltán s.k. 
         bizottsági elnök 

 
 


