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Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Testületi névsor:
Képviselő
1. Dr. Várnai László polgármester
2. Lukács László alpolgármester
3. Aradszky Lászlóné
4. Dózsa Tamás Károly
5. Halász Balázs
6. Horváth Etelka
7. Horváth Mihály
8. Hunyadi Péter
9. Jekő Attila
10. Jerémiás Béláné
11. Dr. Krammer Balázs
12. Komáromi Szilárd
13. Kószó János
14. Máté Lajos
15. Dr. Nagy András Péter
16. Dr. Nagy Lajos
17. Pajor Kálmán
18. Soós Árpád
19. Szabó Károly
20. Dr. Szász Éva
21. Szilágyi Pál Ferenc
22. Váradi Krisztián
23. Zuschlag János
24. Weiszenberger László
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Frakció
-

25. Dr. Schindler Árpád Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
26.Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Dr. Ferenczi Mária
Kristóf Sándorné
Győrffy Amália
Mester Sándor
László Mária
Tóth Péter

jegyző
aljegyző
ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető
humánpolitikai főosztályvezető
pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
főépítész
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Tóth József
Töröcsik Dávid
Kőrösi Dezső
Simon István
Orosz Jánosné
9. napirendi pontnál:
15. –16. napirendi pontnál :

városfejlesztési osztályvezető
városi rendészetvezető
műszaki osztályvezető
népjóléti osztályvezető
költségvetési csoportvezető
Molnár Nándor igazgató
Tuska Pál Lovas Klub vezetője

Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő jelen van,
az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dr. Nagy Lajos és Horváth Etelka képviselőket.
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket.

NAPIREND ELŐTT:
1.) Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről,
döntésekről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Észrevétel nem lévén, javasolja a napirend elfogadását.
No: 1
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 13:26:21
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:
NAPIREND:

24

100.00%

100.00%

Tárgya:

Előadója:

1.) Képviselő-testület 2007. évi munkatervének
megállapítása.

Dr. Várnai László
polgármester

2.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az
Önkormányzati Tűzoltóságot érintő teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása.

Dr. Várnai László
polgármester

3.) Szociális igazgatás és szociális ellátás
helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

4.) Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

5.) Orvosi rendelők bérbeadására javaslat.

Dr. Szász Éva
önkormányzati képviselő

6.) Kistérségi társulási és együttműködési
megállapodások megszüntetése.

Dr. Várnai László
polgármester

7.) Települési szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggő kötelező közszolgáltatás
igénybevételéről szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

8.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

9.) Egyes feladatok az oktatás átszervezése kapcsán.

Dr. Várnai László
polgármester

10.) Bibó István Gimnázium alapító okiratának
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester
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11.) Sportpálya építési pályázat.

Dr. Várnai László
polgármester

12.) Termőföldek őrzéséről szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

13.) Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság,
mint intézmény megszüntetése.

Dr. Várnai László
polgármester

14.) Folyószámla-hitelkeret szerződés összegének módosítása.
15.) Lovasbázis hasznosítási koncepciója.

Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester

16.) Lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezése.
17.)Tájékoztató a városközpont tervezési folyamat
első egyeztetéséről.

Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
Polgármester

18.) A 40682/1 ésd a 40682/5 hrs. alatti ingatlanok felajánlása. Dr. Várnai László
polgármester
19.) 6323/1, 6323/4, 6323/6 hrsz-ú ingatlanok felajánlása.
20.) Halasi Civil Érdekegyeztető Tanácsba való képviselő
delegálása.

Dr. Várnai László
polgármester
Lukács László
alpolgármester

21.) Interpellációs válaszadás.
22.) KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓ
00001 Új napirendi pont
1.) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Képviselő-testület 2007. évi munkatervének megállapítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
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Észrevétel nem lévén, ezért az előterjesztett új változatú képviselő-testületi munkatervet és
rendezvénytervet elfogadásra javasolja.
No: 2
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 13:30:38
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3/2007.Kth
Képviselő-testület 2007. évi munkatervének
és rendezvénytervének megállapítása.
Határozat
A képviselő-testület a melléklet szerint állapítja meg 2007 évi munkatervét és
rendezvénytervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Valamennyi képviselő
Lukács László alpolgármester
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Kristóf Sándorné aljegyző
Valamennyi főosztályvezető, osztályvezető
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető
Vilonya Balázs Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális
Kirendeltsége Kiskunhalas Szt. Imre u. 12.
Dr. Husti János rendőrkapitány
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
JANUÁR 29.
- Képviselő-testület 2007. évi munkatervének megállapítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
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Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati Tűzoltóságot érintő
teljesítmény követelmények alapját képező 2007. évi kiemelt célok meghatározása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

-

- Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- Orvosi rendelők bérbeadására ajánlat.
Előadó: Dr. Szász Éva önkormányzati képviselő
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- Kistérségi társulási és együttműködési megállapodások módosítása, megszüntetése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás
igénybevételéről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Közbeszerzési Szabályzat módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság,
- Egyes feladatok az oktatás átszervezése kapcsán.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
ÖÉT
- Bibó István Gimnázium alapító okiratának módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
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Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- Sportpálya építési pályázat.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Termőföldek őrzéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság megszüntetése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
ÖÉT
- Folyószámla hitelkeret szerződés módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság,
- Lovasbázis hasznosítási koncepció.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Lóverseny és bukmékeri fogadás szervezésére nyilvános pályázat kiírásához hozzájárulás.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Tájékoztató a városközpont tervezési folyamat első egyeztetéséről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- A 40682/1 és a 40652/5 hrsz. alatti ingatlanok felajánlása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Kiskunhalas város 6323/1, 6323/4 és 6323/6 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
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- Halai Civil Érdekegyeztető Tanácsba való képviselők delegálása.
Előadó: Lukács László alpolgármester
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
- Bizottsági tagok személyi összetételkének módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Kovács Mihály fellebbezése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Vallásügyi Bizottság

MÁRCIUS 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

-

- Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezete.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság
ÖÉT
- Képviselő-testület és szervei Szervezeti Működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- Beszámoló a körjegyzőség 2006. évi munkájáról, valamint a hatósági munka értékelése.
Előadó: Dr. Ferenczi Mária körjegyző
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Kht 2007 évi üzleti tervének
elfogadása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Rémán János ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

-

Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

8

Martonosi Pál Városi Könyvtár 2006 évi tevékenységéről szóló beszámoló, 2007 évi
rendezvényterve.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Varga-Sabján Gyula igazgató
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

-

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006 évi tevékenységéről szóló beszámoló, 2007 évi
rendezvény terve.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Rostás László CKÖ elnöke
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- Német Kisebbségi Önkormányzat 2006 évi tevékenységéről szóló beszámoló, 2007 évi
rendezvény terve.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Dr. Schindler Árpád NKÖ elnöke
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
BKKM-i Önkormányzat fenntartásban történő feladatellátás áttekintése, a szükséges
intézkedések meghozatala.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

-

- Önkormányzati intézményi feladat ellátási és intézkedési terv felülvizsgálata.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv teljesülése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- TÖV KFT 2007. évi üzleti tervének elfogadása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Dr. Fődi István ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft 2007. évi üzleti tervének elfogadása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Lőrincz Gábor ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
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- Halas TV Közösségi és Szolgáltató Kht 2007. évi üzleti tervének elfogadása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Kristóf Imre ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság

- Lakossági járdaépítés 2007. évi támogatása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Polgárőr Egyesületek támogatási pályázatának kiírása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi és Sportbizottság
Ügyrendi Bizottság
- Vízterhelési díj bebocsátókra való áthárítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
- Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
- Városi kitüntetések adományozása.
Előadó: Zuschlag János ügyrendi bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Kitüntetés szerint érintett bizottság
- Állami kitüntetésekre felterjesztési javaslata.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Kitüntetés szerint érintett bizottság
Intézményi felújítási igényeket felülvizsgáló bizottság megválasztása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
MÁRCIUS 29.
- Tájékoztató Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság tevékenységéről .
Előadó: Árvai Ferenc HŐR igazgató
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- Beszámoló a város közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Dr. Husti János városi rendőrkapitány
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Beszámoló a Városi Rendészet 2006. évi munkájáról.
Előadó: Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Polgárőr Egyesületek támogatási pályázatának elbírálása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója tevékenységéről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Babud Jenő tűzoltóparancsnok
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Óvoda Igazgatóságok átfogó értékelése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság
- Kiskunhalas Közművelődési Koncepciója.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- Közművelődési szakemberképzési program 7 éves zárása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Önkormányzati érdekeltségnövelő támogatás pályázatának jóváhagyása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Általános Iskolák pedagógiai programjának áttekintése és szükség szerinti módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának módosítása. ( 248/2006.-Kth)
Előadó:Dr. Ferenczi Mária jegyző
Előkészítésben részt vesz: Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság
- Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiája 2007-2013 közötti időszakra.( 248/2006.Kth)
Előadó:Dr. Ferenczi Mária jegyző
Előkészítésben részt vesz: Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság
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- HALASVÍZ Kft ügyvezetőjének tájékoztatása a 2007 évben várható fejlesztésekről.
( 217/2006. Kth )
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Farkas István ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Városüzemeltetési új szervezet vezetői megbízására pályázat kiírása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Intézményi felújítási keret felosztása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Kiskunhalas Város Sportkoncepciója a 2007-2013 közötti időszakra.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ifjúsági., Sport és Informatikai Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- 2007. évi sportkeret felosztása.
Előadó: Váradi Krisztián Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
- HALASTHERMÁL Kft ügyvezető részére 2007. évi prémium feltételeinek kitűzése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- HALAS TV Kft ügyvezető részére 2007. évi prémium feltételeinek kitűzése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság
- TÖV Kft ügyvezető részére a 2007 évi prémium feltételeinek kitűzése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht ügyvezető részére a 2007 évi prémium
feltételeinek kitűzése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
-
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ÁPRILIS 26.
- Kiskunhalas Város 2006. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság
ÖÉT
- Beszámoló a 2006 évben végzett pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól.
Előadó: Dr. Várnai László
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló rendelet módosítása ( Halász Balász képviselő javaslata)
Előadó: Dr. Várnai László
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Városközpont rehabilitációs terv elfogadása.
Előadó: Dr. Várnai László
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Kiskunhalas Város Szociális Ellátórendszerének átalakítása.
Előadó: Dr. Várnai László
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
ÖÉT
- 2006. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Idegenforgalmi koncepciója a 2007-2013 közötti
időszakra.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

-

- Kiskunhalas város oktatási intézményeit érintő átszervezési feladatok.
- Intézményi Minőségirányítási Program módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- Idegenforgalmi célú beruházások támogatására pályázat kiírása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Beszámoló a kiskunhalasi cigányság helyzetéről.
Előadó: Rostás László CKÖ elnöke
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
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- Kiskunhalas járdáinak kiépítettsége, jelenlegi állapota és akadálymentesítésének helyzete.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Városi kerékpárút hálózat kiépítésének koncepciója.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
MÁJUS 31.
- Kiskunhalas Város 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság
ÖÉT
- Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Társasházak felújításának támogatására benyújtott pályázatok elbírálása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Kht beszámolója a 2006. évi
gazdálkodásáról.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Rémán János ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

-

Halas TV Közösségi és Szolgáltató Kht beszámolója a 2006. évi gazdálkodásáról és
műsorszolgáltatási tevékenységéről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Kristóf Imre Halas TV kht ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság

-

- TÖV Kft beszámolója a 2006. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Dr. Fődi István ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft beszámolója a 2006. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Lőrincz Gábor ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság.
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- Beszámoló a köztemetők üzemeltetéséről.
Előadó: Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz:Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok 2006 évi gazdálkodásáról és
szakmai munkájáról.
Előadó. Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság

-

Önkormányzati alapítású közalapítványok személyi és működési feltételeinek áttekintése, a
szükséges racionalizálási intézkedések kidolgozása.
Előadó: Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
-

2007/2008 tanévben indítandó osztályok, csoportok számának meghatározása, a
feladatellátáshoz szükséges szakmai létszámok módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
-

- Tájékoztató a vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról.
( Környezetvédelmi megállapodás 4.8 pontja szerint)
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Farkas István HALASVÍZ Kft ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
- Szakmai kitüntetések adományozása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- TÖV Kft ügyvezető prémiumkitűzésének értékelése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- HALASTHERMÁL Kft ügyvezető prémiumkitűzésének értékelése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- HALAS TV Kht ügyvezető prémiumkitűzésének értékelése.
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Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Kiskunhalasi Közművelődési Központ Kht ügyvezető prémiumkitűzésének értékelése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- TÖV Kft és a HALASVÍZ Kft Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság

JÚNIUS 28.
- Kiskunhalas Város II. Környezetvédelmi Programja .
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója 2007-2013 közötti időszakra.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetés és Gazdasági Bizottság,
Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság
- Az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság,
Ügyrendi Bizottság
- Főépítész tevékenységéről beszámoló.
Előadó: Tóth Péter főépítész
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság,
- VIZIKÖZMŰ Társulat tájékoztatója tevékenységéről.
Előadó: Vili Gábor társulat elnöke
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság,
- Idegenforgalmi koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság,
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Ügyrendi Bizottság
- BKKM.-i Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság,
Ügyrendi Bizottság
Július - Augusztus nyári szünet
SZEPTEMBER 27.
- Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság és érintett bizottságok
- Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság és érintett bizottságok
ÖÉT
- Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- Intézményi minőségirányítási program értékelésének jóváhagyása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- A nemzetközi lovasverseny lebonyolításának technikai és pénzügyi helyzetéről beszámoló.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ifjúsági, Sport és informatikai Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Önkormányzati intézmények pedagógiai programjainak módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
OKTÓBER 25.
- Polgármester beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
-

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság beszámolója az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
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Előadó: Pajor Kálmán bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.
Előadó: Dr. Szász Éva bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
-

Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről.
Előadó: Máté Lajos bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

-

NOVEMBER 29.
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság
- Tájékoztató az önkormányzat 2007 évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Érintett bizottságok
- Pénzügyi ellenőrzés 2008. évi munkatervének jóváhagyása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér mértékének megállapításáról szóló rendelet
módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

-

Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló rendelet .
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

-

Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról szóló
rendelet módosítása.
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Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Közterület-használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi , Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és kistérségi Bizottság
-

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft beszámolója az elmúlt évi tevékenységéről.

Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Társasház felújítási támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Bernáth Lajos Kollégium vezetői megbízásra pályázat kiírása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- Martonosi Pál Városi Könyvtár vezetői megbízására pályázat kiírása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
ZÁRT ÜLÉSEN :
- Oktatási Miniszter által adományozható kitüntetésre felterjesztés.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
KÖZMEGHALLGATÁS
Állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői részére, közérdekű kérdések és
javaslatok megtétele céljából.
DECEMBER 20.
-

Kiskunhalas város átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet.
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Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság
ÖÉT
- Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Térítési díj és tandíj megállapításának szabályozásáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati Tűzoltóságot érintő
teljesítmény követelmények alapját képező 2008. évi kiemelt célok meghatározása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

-

- Semmelweis Kórház Kht és az Önkormányzat közötti közhasznú megállapodás
alkalmazásának tapasztalatairól szóló beszámoló. ( 229/2004 Kth.. által megállapított
Közhasznú Megállapodás 14. pontja)
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Dr. Kiss József kórház kht. főigazgató
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- Városfejlesztési koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Tájékoztató a 2007-13 –as európai uniós költségvetési időszak magyar pályázati
rendszeréről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Fakataszter jóváhagyása.
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Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- FÁMA sebességmérő megvásárlásának támogatása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
VÁROSI RENDEZVÉNYEK 2007
A CSIPKE VÁROSÁBAN

2007. január 22.
2007. március 15.
2007. április 11.
2007. április 20 - május 7.
2007. április 20 - május 07.
április 20.

Magyar Kultúra Napja
Nemzeti Ünnep
Költészet Napja
VÁROS NAPI RENDEZVÉNYSOROZAT
VIII. Nemzetközi Csipkekiállítás
Az osztrák csipke története

2007. április 28 - május 1.
2007. április 28 - május 1.

37. CSI**W Nemzetközi Díjugrató
LovasversenyVilágkupa forduló
BORUDVAR

2007. április 29.
2007. május 1
2007. május 4-6.
2007. május 6.
2007. május 27.
2007. augusztus 20.
2007. szeptember 7-9.
2007. október 23.
2007. december 13.
2007. december 14.
2007. december 31.

Városi kitüntetések átadó ünnepsége
Majális
Köszöntünk, Hódmezővásárhely!
Jászkun redempciós lovasprogram
Városi Gyermeknap
Államalapítónk, Szent István ünnepe
XXVIII. Nemzetközi Szüreti Karnevál
Nemzeti ünnep
Gyermekek Karácsonya
Mindenki Karácsonya-ajándékműsor
Szilveszteri tűzijáték - Újévi köszöntő

100 éve született Lakatos Vince
Pro Publico - díj átadása
Városi Könyvtár

Csipkekiállítás – megnyitó a Halasi Csipke
Alapítvány szervezésében
Megemlékezés redempcióról huszártábor
az Év Bora, a Város Bora a BORUDVAR
Főbora

Magyar partnervárosunk bemutatkozása
Határjárás

Partnervárosi találkozó

00002 Új napirendi pont
2.-) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati Tűzoltóságot
érintő teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
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Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 3
Szavazás: Nyílt
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4/2007.Kth
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az
Önkormányzati Tűzoltóságot érintő
teljesítménykövetelmények alapját
képező kiemelt célok meghatározása.
Határozat
I.) Kiskunhalas város képviselő-testülete, figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló
többször módosított 1992.évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében foglaltakra a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt célokat 2007. évre az alábbiakban határozza meg:
1. Általános cél: A munkatervi feladatok és képviselő-testületi döntések maradéktalan

végrehajtása, a kistérségi együttműködés segítése, az
pontos, szakszerű ellátásának további javítása.

önkormányzati feladatok

2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény hatályosulása érdekében:
– a törvényi rendelkezések jogszerű és szakszerű alkalmazása,
– hatékony munkakapcsolatok felvétele és kialakítása a társhatóságokkal, civil
szervezetekkel,
– átfogó és részletes lakossági tájékoztatás,
– az
eljárások
során
a
legoptimálisabb,
a
legegyszerűbb,
a
legköltségtakarékosabb és a célszerűségi szempontoknak is megfelelő
ügyintézés biztosítása,
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– az ügyintézés és ügyfélfogadás feltételeinek javítását elősegítő célok, feladatok
meghatározása, infrastruktura biztosítása,
– a munkavégzés hatékonyságát követő folyamatellenőrzések végrehajtása,
helyesbítő és megelőző tevékenységek értékelése,
A feladatok ellátása során kiemelt figyelmet kell fordítani a bűnmegelőzésre és a
családon belüli erőszak megelőzésére.
3. A város

költségvetési gazdálkodásának racionalizálása, az intézményrendszer
takarékosabb működtetésére a még meglévő lehetőségek feltárása úgy, hogy az
intézmény tevékenységének színvonala nem csökkenhet.

4. Az Európai Uniós és hazai fejlesztési források bevonásával

megvalósuló feladatok
folyamatos figyelemmel kísérése és szakszerű, határidőben történő lebonyolítása.

5. A

lakosság szociális biztonságérzetének megőrzése érdekében folyamatosan
gondoskodni kell a támogatások ill. juttatások - éves költségvetési rendeletben
meghatározott keret erejéig – biztosításáról azon hátrányos helyzetben lévők,
rászorultak, krízis helyzetbe jutottak számára, akiknek ezt mindennapi élethelyzete
indokolja, testi épsége, megélhetése veszélyeztetett.

II.) A Képviselő-testület a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hszt.) melyet - többek között –
módosított a 2001. évi XXXVI. törvény, 245/F. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a teljesítmény követelmények alapját képező kiemelt célokat a Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság részére 2007. évre az alábbiak szerint határozza meg.:
1. Kiemelt (stratégiai) célkitűzések vagy szakmai feladatok:
A Tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendeleteinek megismertetése, a tűzoltóság
állományával, a jogszabály előírásainak hatékony alkalmazása a napi munkavégzés
során.
 Az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) bevezetéséből adódó feladatok
végrehajtása, a személyi állomány eredményes felkészítése a rendszer használatára.
 A Szolgálati törvény módosítása esetén a nyugdíjszabályok változásával járó feladatok
jogszerű végrehajtása, az érintett állomány teljes körű tájékoztatása az ügyintézés
menetéről.


2. Kompetencia célok:
 Kapcsolattartás (együttműködési készség): A tűzoltóság feladatrendszerének és
fejlesztésének megismertetése az új képviselő-testületekkel.
 Felkészültség (számítástechnikai ismeretek alkalmazásának szintje) A számítástechnikai
ismereteinek kiszélesítése.
3. Egyéni fejlesztését/fejlődését szolgáló célfeladatok:
 Az EDR működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítása,
 A fizikai állóképességének és egészségének megőrzése.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Kristóf Sándorné aljegyző
Valamennyi főosztályvezető és osztályvezető
Acsai Istvánné személyzeti ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet
módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István népjóléti osztályvezető:
A jogszabály előírása szerint évente két alkalommal állapíthaják meg a szociális
intézményekben a térítési díjakat. A hajléktalan szálló esetében hozzájárulást írnak elő, amit
az új változat tartalmaz.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a
képviselő-testületnek.

vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadását javasolja a
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 1/2007( I. 30.) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
1/2007.(I.31.)
rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 1.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(10)

Az önkormányzati hatósági jogkörben a Polgármester által
hozott döntés ellen a Képviselő-testülethez, a Jegyző által,
hatósági ügyekben hozott döntés ellen a Dél-Alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatalhoz (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) címzett,
de a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun
Megyei Kirendeltség Szociális és Gyámhivatalához (6000
Kecskemét, Deák F. tér 3.)
továbbítandó illetékmentes
fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül - a Dél-Alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatalhoz címezve - a Népjóléti
Osztályhoz kell benyújtani, aki azt a másodfokon eljáró szerv elé
terjeszti.
2. §
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A rendelet 4.§ (2) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2)

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a)
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel)
függetlenül attól, hogy az adómentes vagy adóköteles,
b)
az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról,
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
c)
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló
bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20
százalékával. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi
jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt
terhelő
egyszerűsített
közteherviselési
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi
szolgáltatási
járulék,
nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.

(3)

Nem minősül jövedelemnek:
a)
a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a
lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
b)
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a
szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány,
c)
az anyasági támogatás,
d)
a tizenharmadik havi nyugdíj
e)
a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj
megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek
pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és
a fogyatékossági támogatás,
f)
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás.
3. §

(1) A rendelet 9.§ (8) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
e) a körülményeiben vagy jövedelmi helyzetében bekövetkezett változást a
pénzellátást folyósító szervnél, illetve az együttműködésre kijelölt intézménynél
nem jelenti be.
(2) A rendelet 9.§ (9) bekezdés c) pontja hatályát veszti.
4. §
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A rendelet melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.sz. melléklet
Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások térítési díjai (ÁFA-val növelt
összeg)
Egyesített Szociális Intézmény:
Ellátási forma
megnevezése
Étkezés

2007. év
Fizetendő térítési díj
Fizetendő térítési díj
(Ft/fő/nap)
(Ft/fő/hónap)
385 Ft/fő/adag

-

Házi segítségnyújtás

452 Ft/fő/óra

-

Ebédszállítás
Idősek Napközi Otthona
-ebéd
Időskorúak Otthona
napi
étkezési
norma:
Időskorúak Átmeneti
Gondozóháza

40 Ft/fő/adag

-

385 Ft/fő/adag

-

1 850 Ft/fő/nap
516 Ft/fő/nap

55 500 Ft/fő/hó

1 850 Ft/fő/nap

55 500 Ft/fő/hó

Nefelejcs Szakosított Otthon:
Támogató Szolgálat
(személyi segítség)
456 Ft/fő/óra
Támogató Szolgálat
(személyi szállító szolgálat)
30 Ft/fő/km
Fogyatékosok Nappali
Intézménye (ebéd):
299 Ft/fő/adag
Fogyatékosok Otthona
1 500 Ft/fő/nap
Fogyatékosok Átmeneti
Gondozóháza
1 500 Ft/fő/nap

45 000 Ft/fő/hó
45 000 Ft/fő/hó

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálata és
Krízisellátó Intézményei:
Jövedelemhatá Napi térítési
Havi térítési
rok
díj (Ff)
díj (Ft)
(Ft)
0 – 30 000 Ft
167 FT
5 000 Ft
Hajléktalan Átmeneti Szálló
30 001 –
200 Ft
6 000 Ft
40 000 Ft
40 001 - től
233 Ft
7 000 Ft
5.§
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(1) A rendelet 1- 2.§-ai – a 3. és 4.§ kivételével – visszamenőleg 2007. január 1. napján lép
hatályba.
(2) A rendelet 3.§-a a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 4.§-a 2007. február 1. napján lép hatályba.”
00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István népjóléti osztályvezető:
Azt tartották szem előtt, hogy minél kisebb terhet rójanak az érintettekre. Szolgáltatóval
egyeztetve 4% emelésben egyeztek meg. Az év második felében felülvizsgálják a költségeket és
ha szükséges, módosítják azt.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai lászló polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 5
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 13:36:00

>383<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

24
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

100.00%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

24
0
0

100.00%

100.00%
0.00%
0.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai lászló polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 2/2007( I.30)
rendeletét az alábbiak szerint:

sz.

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
2/2007.(I.31.)
rendelete
a gyermekek védelméről szóló
4/2005. (II.2.) számú rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 22.§ (5) bekezdés e) pontja hatályát veszti:
2.§
A rendelet melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
1. sz. melléklet
A bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díj a mindenkori ÁFÁ-val növelt étkezési
nyersanyagköltség.
Ellátási formák:

Intézményi térítési díj Ft/fő/nap (ÁFÁ-val)
347 Ft

Bölcsőde
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Óvoda
Általános iskolai menza
Általános iskolai napközi
Középiskolai menza
Általános iskolai kollégium
Középiskolai kollégium

315 Ft
241 Ft
370 Ft
276 Ft
526 Ft
613 Ft

A bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak az ÁFÁ-val növelt összeget
tartalmazzák.
2) Gyermekvédelmi alapellátások térítési díjai:
Ellátási formák (átmeneti
2007 évi térítési díj (ÁFÁ-val növelt összeg)
elhelyezés)
Intézményi térítési díj
Intézményi térítési díj
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Családok Átmeneti Otthona
-felnőttek számára
167 Ft
5 000 Ft
-gyermek számára
83 Ft
2 500 Ft
Helyettes szülői ellátás
170 Ft
5100 Ft
Amennyiben az átmeneti gondozást a jogosult teljes hónapban nem veszi igénybe, a fizetendő
térítési díjat időarányosan, az igénybe vett gondozási napok száma alapján kell megfizetni.
Ebben az esetben az egy napra jutó térítési díj a havonta fizetendő térítési díj összegének 30 –
ad része.
3. §
(1) A rendelet 1. §-a 2007. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 2. §-a 2007. február 1. napjától lép hatályba.”
00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Orvosi rendelők bérbeadására javaslat.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Szász Éva képviselő ( előterjesztő)
Ismerteti az előterjesztés tartalmét ( felolvassa az írásos előterjesztést)

Kérdések
Szabó Károly képviselő:
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Mi a véleménye az érintett orvosoknak, különös tekintettel arra, hogy ezek a körzetek
eredetileg alsóvárosi körzetek voltak?
Mi lesz abban az esetben, ha nem telítődik meg minden rendelő az eredeti elképzelés szerint?
Zuschlag János képviselő:
Tudomásul szerint más ajánlat is érkezett. Mi lett annak a sorsa?
Dr. Várnai László polgármester:
A Polgármesteri Hivatalhoz érkezett egy másik ajánlat is, de nagyon meglendült az orvosi
rendelő építési kedv a városban.
Érkezett az előterjesztett ajánlat, a Szt. Imre utcai rendelőre vonatkozóan a Kossuth utcai
gyógyszertárból, az orvosok is jelezték orvosi rendelő építési szándékukat, és a Bokányi D.
utcából is jelezték üres rendelő felajánlását.
Ezek közül a legelőrehaladottabb az Eötvös utcai ajánlat, de a többi ajánlattal is foglalkozni
kívánnak.
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésének idején tartották az orvosok
egyeztető megbeszélésüket a témakörről.
Bizonytalanok voltak az orvosok, a több kínálat megismerése után. Abban maradtak, hogy
megnézik és informálódnak. Február végén, március elejére választ ígérmek.
Ebből nem következik, hogy az adott válaszokat az önkormányzatnak feltétel nélkül kell
lekövetni, de a véleményüket lehetőség szerint figyelembe kell venni.
Úgy kell kialakítani a döntést, hogy az később is vállalható legyen. Valamennyi beadványt át
kell tekinteni.
Ezzel párhuzamosan hozhat irányadó döntést a képviselő-testület. Végső döntés csak akkor
hozható, ha az orvosok véleményét megismerték és valamennyi beadványról kialakították a
véleményüket.
Dr. Szász Éva képviselő:
A Szt. Imre utcai rendelőt már egy építész megvizsgálta , akinek véleménye szerint legfeljebb
két orvos számára lehet ott kialakítani megfelelő rendelőt. Az ott dolgozó négy orvos egy
helyen szeretne továbbra is rendelni. Nem lenne szerencsés számukra, ha közülük két fő a
Belvárosi Patika mögött már kialakított rendelőbe menne.
Kéri, hogy az ajánlattevőt hallgassák meg.
Szabadi József ajánlattevő:
Ez a lehetőség annyival több, hogy egy zárt udvarban egy komplexumot lehetne kialakítani az
igényeknek megfelelően. Felül kell vizsgálni, hogy a Szt. Imre utcában a váltott idejű rendelők
hogy fogják biztosítani a gyógyító munkát, mert váltásnál már most is várakozniuk kell
egymásra. Az orvosokra egyre több adminisztráció hárul és a plusz idő felhasználás így nem
lehetséges. Az általa tervezett épület emeleti részen lenne erre hely és a a rezsi költségek is
kedvezők lehetnek..

A Belvárosi Patika mögött 10 éve áll üresen gazda nélkül egy kialakított orvosi rendelő.
A kedvező bérleti díjat figyelembe kellene vennie az önkormányzatnak. Egyedüli lehetőségként
értékeli, hogy egy helyre tudnának átmenni az orvosok és felszabadulna a Szt. Imre utcai
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rendelő értékesítés céljára. Belvárosi épületként jól értékesíthető ingatlanról van szó.
Biztosan van olyan vállalkozó, aki ezt jó pénzért megvásárolná.
Ajánlatában szereplő épület belső udvarral rendelkezik, ahol parkosítás és padok elhelyezése
tervezett, dohányzásra is lenne hely.
Az elhangzottakkal szemben komplex az ajánlata. Teleknek jók az adottságai.
Ne odázzák el a döntést, hogy minél hamarabb neki tudjanak fogni az építkezésnek.
Horváth Mihály képviselő:
Az előterjesztés tartalmazza, hogy egyik orvosi rendelőben
sem megoldott az
akadálymentesítés. Ezt az állítást cáfolva felhívja a figyelmet a Kölcsey utcai rendelőre,
amelynél már megoldott a mozgássérültek közlekedése.
A Szt. Imre utcai rendelő valóban nem felel meg az Európai Uniós elvárásoknak. Egy
hónappal ezelőtt volt a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
előtt egy kérelem a Székely utcai orvosi rendelő kialakításáról. Ehhez légvonalban 150-m-re
létesülne egy hasonló intézmény. A polgármester úr összefoglalójában elhangzott, hogy a
Bokányi Dezső utcával együtt már további három új ajánlat született. Aggasztja, hogy a
város egészségügyi alapellátása koncentrálódik és a város perifériájáról az egyre jobban
elszegényedő emberek nem tudnak majd bejönni majd a város közepén lévő rendelőbe.
Az utóbbi években ellene van minden olyan kezdeményezésnek, amely az egyébként is
túlzsúfolt belvárosi közlekedést még inkább terheli.
Az előttük lévő előterjesztés erről szól annak ellenére, hogy a közelmúltban tárgyalták a város
tehermentesítését, többek között forgalmi környezetvédelmi szempontból is.
Abban az esetben, ha az Eötvös u. 3 alá települ egy ilyen nagy tömeget mozgató intézmény, a
hatása a központra negatív hatású lesz.
Az ingatlanon van egy kapu bejáró, ezen a kapun egyszerre csak egy jármű tud kifelé, vagy
befelé közlekedni. Az utca keresztszelvénye szűk, a forgalom most is problémát jelent.
A Postahivatal átköltözik a Kígyó utcába. Nappal a Posta előtti parkoló foglalt. Ez nem csak
az ügyfélforgalom miatt van, hanem a posta felett kialakított lakásokban lakók ott tartják a
gépkocsijukat.
Már parkolási problémák vannak a város ezen területén most is, és ha még odatelepítenek egy
ilyen nagy forgalmat magával hozó intézményt, azt jobban át kell gondolni.
Jekő Attila képviselő:
Az elhangzottak alapján maga is problémának tartja, hogy 15 éves kötelezettséget kell
vállalnia az önkormányzatnak úgy, hogy az orvosok ehhez még nem járultak hozzá.
Előfordulhat az a helyzet, hogy 15 évre kibérli az önkormányzat ezt az épületet és az orvosok
máshol oldják meg a rendelést.
Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a bérleti díj a beruházás 2%-a. A beruházás összege
várhatóan 50 millióval szerepel az előterjesztésben. Erre nincs konkrét ajánlat.
További probléma, hogy a városközpontot tehermentesíteni szeretnék, ezért a posta is
elköltözik a központból. A megvalósítással megint visszaterelik a forgalmat erre a helyre. Ez
nem lenne célszerű.
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Körzetek igazodnak a rendelők helyéhez. Alsóvárosiaknak még egy fél km. lenne a út hossza
az új rendelő megközelítéséig.
Csak elvi döntést hozhatnak, különösen akkor, amikor túlkínálat van a piacon. Nagy fokú
felelőtlenségnek ítéli a felajánlott bérleti szerződés megkötését, mert a többi ajánlatot még
nem vizsgálta meg a képviselő-testület.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Célszerű lenne megvizsgálni a régi szerződéseket, hogy mit tartalmaz az a rendelőkre
vonatkozóan.
A jövőre tekintettel egy szerződés tervezetet kellene készíteni, ami mindkét fél számára
megfelelően biztosítja a jogokat és kötelezettségeket.
Igazság az elhangzottak szerint, hogy 15 év hosszú időszak, de biztonságot is nyújt mindkét fél
számára.
Egy 15 éves jogviszonyra most itt dönteni nem lehet. Javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság
vizsgálja meg, hogy hogyan lehet a korábbi szerződéseket megfelelőképpen módosítani,
másrészt milyen feltételeket lehet biztosítani a jövőre nézve, hogy ne kerüljön veszélyes
helyzetbe a képviselő-testület, de a tulajdonos is biztosítva legyen a jövőre nézve.
Zuschlag János képviselő:
Nem vállalható úgy kötelezettség, hogy a jogok nem tisztázottak. A háziorvosok nem
kötelezhetőek, hogy hol rendeljenek. A FIDESZ-KDNP frakció rendszeresen megemlíti, hogy
milyen nehéz a város gazdasági helyzete. Most döntenek egy iskola bezárásáról.
Emellett nagyon visszatetsző ez az előterjesztés, amelyben úgy vállalnak kötelezettséget 15
évre, hogy nem tudni mire, mennyiért és az épület átalakítását követően lesznek-e még
odatelepülni akaró orvosok.
Nem tudja elképzelni, hogy az alsóvárosból a nyugdíjas beteg a belváros közepébe begyalogol
a Szt. Imre utcai rendelő helyett. Nem 200 m-ről van szó. Ezeket is meg kell vizsgálni a döntés
előtt.
A képviselő-testület most arról döntsön, hogy támogassa a megvalósítást, de kötelezettséget
nem vállal annak hasznosítására, hiszen vannak más ajánlatok is.
Van olyan ajánlattevő, aki már kialakította a rendelőt és 4-5 éve jelentkezett már a
polgármesteri hivatalban.
Szabó Károly képviselő:
Kérdésében megbúvó aggályaira nem kapott olyan választ, ami alapján megváltoztatná a
véleményét.
Azt vallja, hogy elsődleges a beteg, majd az orvos és harmadlagos a vállalkozó. Ezt kell
képviselniük.
Először a háziorvosokat kell megkérdezni. Nincs kifogása a Szt. Imre utcai rendelő Eötvös
utcára történő átköltöztetése ellen. Az alsóvárosban rendelő orvosok mondják meg, hogy
betegei behozhatóak-e az Eötvös utcába. Amennyiben ők vállalhatónak mondják az
áttelepítést, ő is megszavazza.
Most nem tud meggyőződéssel támogatólag szavazni.
Halász Balázs képviselő:
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A háziorvosok körzete már nem elhatárolt, mert a betegek a körzet figyelembe vétele nélkül
választhatnak orvost. Előfordul, hogy a felsővárosból is mennek az alsóvárosi rendelőbe
betegek. Nem emlegetik vita során pl. a Sóstói lakótelep betegeit, mert nekik nincs a közelben
orvosi rendelő.Ma már a városon belül nincs távolság.
Évente az önkormányzati intézmények felújítására 20 millió Ft előirányzat szerepel a
költségvetésben. Az egészségügyi intézmények közül a Hajnal utcai és Kölcsey utcai rendelők
felújítását tudták eddig megvalósítani.
Az Eötvös utcai ingatlan vonatkozásában a gépkocsi parkolást figyeli több napja és
megállapítása szerint az megoldható abban az esetben is, ha többlet igény jelentkezik.
Az idősebb betegeket általában a hozzátartozók behozzák és a várakozás idejére elmennek
saját dolgukat elintézni.
Elhangzott, hogy a kapun egyszerre csak egy jármű megy befelé és egy kifelé. Nem látott még
két irányú kaput. Minden kapu ilyen. Ez nem lehet kifogás.
Más ajánlat azért érkezett feltehetően, mert meghallották, hogy már van ilyen. Az
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elé nem került más ajánlat, csak ez az
egy. Párhuzamosan meg lehetett volna vizsgálni a többit is.
Az Eötvös utcai ingatlan eladásának tárgyalásakor megkérdezte, hogy a vásárlónak mi a
szándéka. Akkor azt a választ kapta, hogy lehet, hogy orvosi rendelők lesznek itt kialakítva.
Tehát már akkor hallottak erről a szándékról.
Orvosok véleményét szeretné ismerni a beadvánnyal kapcsolatban. Egyeztetni kell. Amelyik
orvos itt szeretné folytatni gyógyító tevékenységét, ahhoz hozzájárulnak.
Dr. Szász Éva képviselő:
A határozatot kiegészíthetnék az alábbiakkal: „ A bérbeadó ne tekintse szerződésszegésnek
azt az esetet, amikor a bérbevevő nem tudja háziorvosokkal feltölteni a kialakított rendelőket.
Az eredeti elképzelés szerint nem hasznosítható rendelőket a kapacitás kitöltésére a bérbeadó
jogosult ettől kezdve.”
Máté Lajos képviselő:
Város központjának tehermentesítését ő is támogatja. Figyelembe kell venni, hogy most is van
két orvosi rendelő a kérdéses épülettel szemben. Nem 6 hanem 4 új rendelőt jelentene a
forgalom szempontjából.
Posta felett lakók parkolása nem igaz, mert este nincs ott autó, erről maga is többször
meggyőződött.
A Szélmalom utcai rendelőnél legnagyobb forgalom esetén is 5-6 autó áll. A posta
lényegesen nagyobb forgalmat képvisel mint az orvosi rendelő.
Ebben az esetben az udvarba az orvos és ápolószemélyzet parkolhat.
Akármilyen hasznosítás esetén is jelentkezik a gépkocsi forgalom.
Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az orvosi ellátás biztosítása, amihez helyet
kell adnia az orvosoknak. Ez történik most meg. Az orvosok korábban azért nem építettek
maguknak rendelőt, mert korábban nem finanszírozta senki. Most sem finanszírozza, de
elképzelhető, hogy pályázati lehetőséget biztosítanak hozzá.
Abban az esetben, ha a rendelőket eladják, kapnak annyi összeget, melynek a kamatjából az
ajánlat szerinti bérleti díjat ki lehet fizetni.
Zuschlag János képviselő véleménye demagóg .
Választási programjukban szerepel, hogy a vállalkozókat támogatni akarják. Most erre lenne
lehetőségük.
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Javasolja, hogy az ajánlatot fogadják el és örüljenek neki, ha a többi rendelő kiváltására is
érkezik ajánlat.
Az igazi ok, hogy patika közelében legyen a rendelő . Többi ajánlattevő is patikus, és ezzel a
céllal adta be ajánlatát. Jó lenne ha ezt az egy rendelőt kialakítanák és a tőkét bevonhatnák
egy olyan épületbe, ami 16 éve üresen áll.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Az ajánlat jó és nagy feladatot venne le az önkormányzat válláról. Eddig az önkormányzat
még a tisztító meszelést sem tudta ellátni. Az ajánlatot nagyszerűnek tartja és azon lesz, hogy
a napirendet minél többet fogadják el.
A betegek végre jó körülmények közé érkezhetnének a gyógyítás során. A parkolást meg
fogják oldani. Az Eötvös utcai rendelőhöz is mindig le tudnak a betegek parkolni és ezt
ezután is meg lehet oldani.
A körzetek régóta megszűntek, az emberek szabadon választhatnak háziorvost maguknak és
ha kell nagyobb távolságra is elmennek egy-egy orvos után.
A piac hirtelen lett túlkínálatos. Ilyen nagyszerű ötlettel más is jelentkezhetett volna már
korábban. Örül annak, hogy az ajánlattevő ilyen nagyszerű dologra vállalkozik és ilyen
módon is segíteni akar a városnak. Elfogadhatónak és támogathatónak tartja az ajánlatot.
Váradi Krisztián képviselő:
FIDESZ-KDNP frakció hozzászólásaiban sok logikus érv hangzott el, de még döntés előtt
egyeztetni kell. Ezért ma az előterjesztést nem lehet támogatni csak akkor, ha olyan
megállapodás készül, ami meggyőzi kételyeiről. Most úgy vállalnának előre kötelezettséget,
hogy nem látják a végrehajtásra vonatkozó garanciát. Talán le is kellene venni és további
egyeztetés után úgy előterjeszteni, hogy arról minden képviselő felelősségteljesen tudjon
dönteni.
Jekő Attila képviselő:
Nagyon elszántnak látja a képviselők többségét, hogy ezt az előterjesztést megszavazzák, ezért
felhívja a figyelmet néhány szempontra.
Nincs letisztázva a bérleti díj.
Az orvosokat megkérdezik, akik március 15-ig adnak választ, de a mai testületi ülésen már
dönteni akarnak.
Elvi döntést hozzanak, de kötelezettség vállalásra ne szánja el magát ma a képviselő-testület.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Évek óta küszködnek az orvosi rendelők helyreállítási feladatival. A rendezetlen egészségügyi
viszonyok között soha nem lehet tudni, mikor hagynak jóvá egy olyan rendeletet, hogy az
Európai Uniós szabályokhoz kell a rendelőket alakítani. Akkor mit tesz a város a 11
rendelőjével?
Elviekben jó az ajánlat. Van másik ajánlat is amit meg kell vizsgálni. A város akkor jár jól,
ha minél jobban tehermentesíti magát.
Az nem baj, hogy több rendelő van egy helyen, mert külföldön is ez a trend. Könnyebb így a
diagnosztikai és a logisztikai rendszert kialakítani.
Ezt meg kell csinálni.
Hozzá kell csatolni a többi ajánlatot is, mert ez az ajánlat csak 6 rendelőt vált ki.
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Halász Balázs képviselő:
Csütörtökön volt egyeztetés az orvosokkal, de nem kapták meg az erről szóló jegyzőkönyvet.
Az orvosok úgy nyilatkoztak, hogy ha ez az új rendelő megépül, elfogadják. Elfogadták annak
idején a Szt. Imre úti rendelőt is, mert ezt kapták az önkormányzattól.
Kecelen vagy Kiskőrösön is egy helyen van a rendelő.
Bérleti díj még nem biztos, de azt ne gondolják, hogy az ajánlatban szereplő összeg
duplájába kerül majd a beruházás és ezzel megduplázódik a bérlet összege is.
Amennyiben van más ajánlat is, miért nem terjesztette már be. Miért vár 4-5 éve az
ajánlatával? Volt erre korábban is lehetőség.
Az orvosok meg is vásárolhatták volna a rendelőt, de senki nem élt ezzel a jogával.
Zuschlag János képviselő:
Arra a megjegyzésre reagálva, hogy demagóg volt véleménye, elmondja, hogy továbbra is
elfogadhatatlannak ítéli, hogy a testületnek olyan kötelezettséget kell vállalni, amire nincs
biztosíték. A beterjesztett ajánlat szerint arra kellene garanciát vállalniuk, hogy az épület
bérleti díját fizetni fogják. Amennyiben üres marad az épület az önkormányzatnak a vállalt
kötelezettségét teljesíteni kell, vagy befizetik majd a most elfogadást sürgető képviselők?
Ezért javasolja, hogy szándéknyilatkozatot hagyjanak jóvá, hiszen van más ajánlat is, amit
szintén meg kell vizsgálni.
Máté Lajos képviselő:
A Kossuth utcai patika mögötti orvosi rendelő bérletére érkezett már korábban ajánlat, de azt
nem fogadták el az orvosok.
Az ajánlat elfogadása melletti érvként említi, hogy a vizitdíj befizetéséhez csak egy automatát
kellene az orvosoknak megvásárolni.
Dr. Szász Éva képviselő:
A bérbeadó nem tekinti szerződésszegésnek, ha az önkormányzat nem tudná háziorvosokkal
feltölteni a rendelőket.
A Szt. Imre utcai négy háziorvos mindenképpen egy helyre szeretne menni.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Nem lehet egy 24 fős képviselő-testületnek szerződést alkotnia. Jónak tartja Dr. Szász Éva
képviselő kiegészítő javaslatát, mert biztonságot jelentene, de ezt a szerződő feleknek kell
előzetes megállapodás alapján elfogadni. Le kell írni, át kell beszélni. Nem támogatja az
elhamarkodott döntést.
Jónak ítéli, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő rendelők sorsa megoldódna.

Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
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Több féle határozati javaslat készült. Olyan kötelezettséget nem akarnak vállalni, ami
megfellebbezhetetlen.
Hatalmazzák fel a polgármester, hogy készítse elő a szerződést, amibe kerüljön bele a
visszalépés lehetősége is az önkormányzat részéről.
Az orvokkal volt egyeztetés de csak azok nyilatkoztak, akiket nem érint az ügy. Az érintettek
később nyilatkoztak. Reményei szerint a márciusi képviselő-testületi ülésre kialakul egy
egyeztetett álláspont.
Most azt javasolja, hogy mondják ki, hogy érdekelt az önkormányzat az orvosi rendelők
építésében.
Konkrét ajánlat, az Eötvös utcai rendelők kialakítására érkezett. Ez is érdekli az
önkormányzatot. Nem tudnak kötelezettséget vállalni, hogy mind a 6 rendelőt fel tudják tölteni
orvosokkal. Amikor a háziorvosok nyilatkoznak, akkor válik világossá, hogy hány rendelőre
tartanak igényt.
A háziorvosoknak felajánlották, hogy gondolkodjanak az ajánlaton és várják a visszajelzést.
Nem kell kivárni a március 14-ét, mert február 24-ig is bekérheti a választ, és ekkor már
ismerik az igényeket.
Szt. Imre utcában nem lehet négy rendelőt kialakítani. Mindössze egy rendelőt lehet abban az
épületben az új szabványok szerint megépíteni, ahol mindössze két orvos rendelhet váltott
időben.
Felolvassa a határozat-tervezetet:
„A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben rögzített és a
bérbeadó ajánlatában szereplő feltételek szerint az alábbi kitételekkel megkösse a
Kiskunhalas Eötvös utca 3.sz. alatti ingatlan tekintetében a megvalósulandó rendelők
bérletére vonatkozó szerződést:
A bérbeadó ne tekintse szerződésszegésnek azt az esetet, amikor a bérbevevő azért nem tudja
a bérelt rendelőket az eredeti elképzelésnek megfelelően orvosokkal feltölteni, mert az
önkormányzattól már nem igényli megfelelő számú háziorvos az elhelyezésének biztosítását.
Ebben az esetben a rendelő után az önkormányzatot nem terheli kedvezményes bérleti díj
piaci árrá történő kiegészítése.
Az eredeti elképzelés szerint nem hasznosítható rendelők kapacitásának kitöltésére ekkortól a
bérbeadó jogosult.”
Másik alternatíva:
„ A képviselő-testület a NATURALLE PATIKA BT orvosi rendelők bérbeadására vonatkozó
ajánlatát elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelők bérbevételére az
ajánlatban szereplő feltételek figyelembe vételével a háziorvosok véleményének megkérést
követően készítsen megállapodás tervezetet és azt terjessze a képviselő-testület március 1-i
ülésére.”
Mindkettő arra irányul, hogy az ajánlatot befogadja a képviselő-testület, de a végleges
kötelezettség vállalásra akkor kerüljön sor, amikor ismert az orvosok véleménye.
Megkérdezi, hogy igényt tartanak-e szünetre a konzultáció érdekében?
Halász Balázs (ÜGYREND)képviselő:
Eredeti határozat-tervezet helyett a felolvasott két javasltról kellene dönteni, ezért szünet
elrendelését kéri.
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Dr. Várnai László polgármester:
Szünetet rendel el.
SZÜNET
Dr. Várnai László polgármester:
Az egyeztetést követően az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:
„Kiskunhalas

Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztésben rögzített és a bérbeadó ajánlatában szereplő feltételek szerint az alábbi
kitételekkel megkösse a Kiskunhalas Eötvös utca 3.sz. alatti ingatlan tekintetében a
megvalósulandó rendelők bérletére vonatkozó szerződést:

1.) A szolgáltatás ellenértékeként megállapított bérleti díj a közbeszerzési szabályzatban
meghatározott érték alatt maradjon, azaz 800 E Ft-ot nem haladhatja meg.
2.) A bérbeadó ne tekintse szerződésszegésnek azt az esetet, amikor a bérbevevő azért nem
tudja a bérelt rendelőket az eredeti elképzelésnek megfelelően orvosokkal feltölteni, mert
az önkormányzattól már nem igényli megfelelő számú háziorvos az elhelyezésének
biztosítását. Ebben az esetben a rendelő után az önkormányzatot nem terheli
kedvezményes bérleti díj piaci árrá történő kiegészítése.
Az eredeti elképzelés szerint nem hasznosítható rendelők kapacitásának kitöltésére ekkortól a
bérbeadó jogosult.”
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
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5/2007.Kth
Orvosi rendelők bérbeadására javaslat.
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Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztésben rögzített és a bérbeadó ajánlatában szereplő feltételek szerint az alábbi
kitételekkel megkösse a Kiskunhalas Eötvös utca 3.sz. alatti ingatlan tekintetében a
megvalósulandó rendelők bérletére vonatkozó szerződést:
3.) A szolgáltatás ellenértékeként megállapított bérleti díj a közbeszerzési szabályzatban
meghatározott érték alatt maradjon, azaz 800 E Ft-ot nem haladhatja meg.
4.) A bérbeadó ne tekintse szerződésszegésnek azt az esetet, amikor a bérbevevő azért nem
tudja a bérelt rendelőket az eredeti elképzelésnek megfelelően orvosokkal feltölteni, mert
az önkormányzattól már nem igényli megfelelő számú háziorvos az elhelyezésének
biztosítását. Ebben az esetben a rendelő után az önkormányzatot nem terheli
kedvezményes bérleti díj piaci árrá történő kiegészítése.
Az eredeti elképzelés szerint nem hasznosítható rendelők kapacitásának kitöltésére
ekkortól a bérbeadó jogosult
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Dr. Szász Éva képviselő
Szabadi József NATURELLE PATIKA BT tagjának
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kistérségi társulási és együttműködési megállapodások megszüntetése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 7
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6/2007.Kth
Kistérségi társulási és együttműködési
megállapodások megszüntetése.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a pénzügyi ellenőrzési, főépítészeti,
informatikai, környezetvédelmi, adó-végrehajtási, és közbeszerzési feladatokra kötött
társulási megállapodások a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 6 § (1) bek. b) pont szerinti megszüntetéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető általa: érintett települések
polgármesterei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
6./NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező
közszolgáltatás igénybevétele.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Faggyas Szabolcs Természet és Környezetvédelmi referens:
A rendelet-tervezet 1.§ (2) bekezdésében szerepel: …” Város belterületére vonatkozóan…”
kifejezés, amit a „ Város közigazgatási területére „ kér módosítani.

Kérdések
Aradszky Lászlóné képviselő:
2010 dec. 31-ig szóló szerződés szerint Kiskunhalas város területére meghatározott
személyek kaptak jogosultságot a folyékony hulladék beszállítására. Új vállalkozó
jelentkezése esetén pályázatot kell kiírni?
A vállalkozók aggódnak, hogy sokan vannak és a város fele már csatornázott, így kevesebb
munkájuk marad. Már most sokkal kevesebb a munkájuk és nagyon nehezen tudnak
vállalkozóként ebből a munkából megélni. Szükséges még egy vállalkozó beengedése ebbe a
rendszerbe?
Pajor Kálmán képviselő:
Pályázat útján nyerték el a közszolgáltatás jogát korábban. Az újonnan belépő miért nem
pályázott?
A vállalkozók január 12-én beadványt adtak a jegyzőasszonynak. Miért nem láthatta ezeket a
bizottság, teljes körű tájékozottságuk érdekében?
Faggyas Szabolcs Természet és Környezetvédelmi referens:
Volt 1996-ban egy képviselő-testületi határozat, ami a pályázat elbírálásáról szól. Ebben az
szerepel, hogy 2010 december 31-ig az önkormányzat képviselő-testülete szerződést köt a
Településszolgáltatási Önkormányzati Vagyonkezelő Kft valamint a Halas Kommunális Kft
vállalkozókkal.
A beszállítók nem szerepelnek itt név szerint.
Volt egy közszolgálati szerződés, amiben valóban 2010. december 31. is szerepel, de nem a
beszállítókra vonatkozik. Ők nem közszolgáltatást végeznek, hanem települési folyékony
hulladékot szállítanak be. Az említett szerződés az egykori szennyvíz leürítőre vonatkozott,
ami 2004. január 1-jén bezárt. Ezért az a szerződés már oka fogyottá vált.
A HALASVÍZ Kft létrejöttével ő lett a közszolgáltató és a társaság ügyvezetője szabadon
köthet a beszállítóval szerződést. Megteheti azt is, hogy maga szállít csak be az általa vett
kocsik üzemeltetésével.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A kérdéses levelet neki címezte a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft és a négy
beszállító. A levelet az ügyintézőnek átadta azzal a kéréssel, hogy annak tartalmát vizsgálja
felül. Kivizsgálásra került ami nem bizottsági feladatkör.

Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
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A szabad verseny
nem korlátozható. A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság akkor is támogatta volna az előterjesztést, ha ismeri ezt a
beadványt. Mégis helyteleníti, hogy tévedésben tartották a vállalkozókat, mert ők még mindig
úgy tudják, hogy pályázattal nyerték el a beszállítói jogot és 2010-ig jogosultak azt elvégezni.
Amennyiben a szerződés oka fogyottá vált, erről tájékoztatni kellett volna őket. Ez mulasztás
volt.
Fentiek ellenére a napirendi pontot támogatják.
Halász Balázs képviselő:
Az új vállalkozó olyan technikai eszközt vásárolt, amivel a vizet tisztítani tudja és régóta
hiányzik Kiskunhalason.
A szennyvízcsatornázás befejezésével valóban munka nélkül maradnak a beszállítók, amit
sajnál. Feltehetően más településekre szorulnak a szolgáltatók.
Dr. Ferenczi Mária képviselő:
Az eljárás szabályos és törvényes volt a beadvány vonatkozásában. A hatósági engedélyek
meglétét kérdőjelezte meg másik három vállalkozó, ezt az eljárást a Polgármesteri Hivatalon
belül hatósági eljárás keretében kell lefolytatni. A vizsgálat meg is történt és a választ 10
napon belül megadták.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
A pontos információ kedvéért ismerteti a 25/1997. Képviselő-testületi határozatot, ami a
következőket tartalmazza:
„A települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtésére és elszállítására ártalom mentes
elhelyezésére és kezelésére 2010. december 31-ig szerződést köt e Településszolgáltató
Önkormányzati Vagyonkezelő Kft-vel és a Halas Kommunális Kft-vel.
A képviselő-testület szükségesnek tartja, a folyékony hulladék begyűjtését végző vállalkozók
megnevezését.”
Egy fő már nem dolgozik, így a helyette jelentkezővel a többinek nem sérül az érdeke.
A lakossági szolgáltatást nem fogja rontani, hanem szándékaik szerint inkább javítja majd.
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztő által kért módosítással.
No: 8
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Ideje:2007.01.29 15:08:33
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas város
rendeletét az alábbiak szerint:

3/2007( I.31.) sz.

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2007.(I.31.)
rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás
igénybevételéről szóló
30/2003.(XI.12.) sz. rendelet módosításáról
1.§
(1)
A rendelet 2. § (1) bek. a) pontja az alábbiak szerint módosul:
a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése, a
szeméttelep kezelése tekintetében a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. (továbbiakban
szolgáltató)
(2)
A rendelet 2.§. (1) bek. b) pontja az alábbiak szerint módosul:
a települési folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását a város közigazgatási területére
vonatkozóan a Halasvíz Kft-vel – továbbiakban szolgáltató – érvényes beszállítói szerződéssel
rendelkező, továbbá a környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásokat is teljesítő vállalkozók
(továbbiakban beszállító) végzik. Az engedélyekkel rendelkező beszállítókat a 3. számú
melléklet tartalmazza.
2.§
A rendelet a 3. számú melléklettel egészül ki.
3. számú melléklet
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A települési folyékony hulladék beszállítók:
• Nagy Mártonné (Kiskunhalas, Corvin u. 26.)
• Nyúl Gyula (Kiskunhalas, Gózon u. 30.)
• Győrfi Károly (Kiskunhalas, Botond u. 2.)
• Czövek Sándor (Kiskunhalas, Pozsony u. 53.)
• Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. (Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.)
3. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”
00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az új változatban elkészült előterjesztés határozattervezetének elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 9
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 15:12:12
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7/2007.Kth
Közbeszerzési Szabályzat módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjéről, a nevében eljáró, illetőleg az
eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi köréről és a közbeszerzési
eljárásai dokumentálási rendjéről készített Közbeszerzési Szabályzat módosítását a
Közbeszerzési Eseti Bizottság tagjairól az alábbiak szerint elfogadja.
Közbeszerzési Eseti Bizottság
4.§
(1) Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárásai elbírálására 5 tagú, eseti közbeszerzési
bizottságot (továbbiakban Bizottság) hoz létre.
(2) A Bizottság tagjai:
a./ az Önkormányzat Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának elnöke vagy az
általa felkért bizottsági, illetve képviselő-testületi tag.
b./ az Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési és Gazdasági Bizottságának elnöke vagy az
általa felkért bizottsági, illetve képviselő-testületi tag,
c./ az Önkormányzat Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottságának elnöke vagy az általa felkért bizottsági, illetve képviselő-testületi tag,
d./ az Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának elnöke vagy az általa felkért bizottsági, illetve
képviselő-testületi tag,
e./ Az Önkormányzat szakmailag érintett bizottságának elnöke /vagy az általa felkért
képviselő, bizottsági tag /,
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Elekné Máté Anita általa: érintett bizottsági tagok
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Egyes feladatok az oktatás átszervezése kapcsán.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
ÖÉT határozata mellékelve.
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Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
Kiskunhalas város feladat ellátási kötelezettséget az önkormányzati feladat ellátási
intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv tartalmazza. 2002- ben alakították először ki,
három
évenként kell felülvizsgálni. 2000-2003 illetve 2003-2006 közötti ciklusra
rendelkeznek ezzel az intézkedési tervvel.
Tavaly azért nem készítették el a módosítását, mert a születési számokból látható volt, hogy
átszervezésre kerül sor. Az elmúlt év őszén már látható volt, hogy olyan államháztartási
intézkedés sorozat éri a közoktatást, ami jelentős hatással lesz az intézmény gazdaságos
működési feltételeire. Ezt várták meg.
A részletekről az új intézkedési terv rendelkezik majd, amit terveztek a képviselő-testület
munkatervében is.
Beiskolázások kapcsán már intézkedésekre van szükség. A mai az első lépés.
Arra kérnek felhatalmazást, hogy az alapfokú intézményi oktatási feladat ellátását 5
intézmény helyett 4 intézményben láthassák el.
Dr. Várnai László polgármester:
Bevezetésként elmondja, hogy évek óta foglalkoztatja az önkormányzatot a születési számok
csökkenése, és annak következménye, amely szerint ez az oktatási rendszer nem tartható
tovább fenn.
Különböző időszakokban különböző demográfiai helyzettel kellett szembe nézni
Kiskunhalason.
1973-tól a ’70-es évek végéig lényeges ugrás mutatkozott a születések számában. A meglévő
iskolahálózat nem tudta ezt a feladatot felvállalni. Akkor váltott műszakban tanítottak. Kellett
olyan megoldást találni, ami megszünteti ezt a rendszert. Ez a megoldás volt az 1984-ben
átadásra kerülő ÁMK és az iskolafejlesztési program keretében felépült a Kertvárosi
Általános Iskola.
1990-es évek közepéig 475 gyermek iratkozott be évente, ami 2000-es évek közepére 270-re
csökkent. Tartósan arra kell berendezkedni, hogy első osztályba 300 gyermekre lehet
átlagosan számítani. Nem pontos ez a szám, mert van amikor visszamaradnak az év vesztesek
pl.
Finanszírozásnál a csoportfinanszírozásra térnek át, amihez a pedagógusok számát is
meghatározzák. Nem tudnak ennek megfelelni a jelenlegi rendszerrel.
A csoportfinanszírozás a térségi települések iskoláiban is feloldhatatlan ellentmondásokat
fognak okozni. A felsőtagozatos diákok oktatása várhatóan bekerül Kiskunhalasra, aminek
megvizsgálták az elhelyezési lehetőségeit. Várhatóan 100 fő tanulóra számíthatnak, akiknek
az elhelyezését még így is meg tudják oldani, hogy egy intézményt kivesznek a rendszerből.
Ezt figyelembe véve született meg az előterjesztés.
Az intézmény megszüntetése szélesebb társadalmi réteget érint, ezért azt komplexitásában
kell vizsgálni.
Megpróbálták teljes mértékben áttekinteni a helyzetet és ha ezek a döntések realizálódnak, a
következő 20 évben nem kell hasonló lépést tenni ebben a városban.
Igyekeznek a tanulók sorsát is megfelelően rendezni, mert az átszervezés legfontosabb
szereplői ők.
Az előkészítési időszak valamennyi oktatási intézmény vezetőjével, az ÁMK tanári karával és
a szülők tájékoztatásával megkezdődött.
Cél, hogy lehetőség szerint minden pedagógusnak tudjanak állást adni. Megpróbálják az
alsótagozatosok csoportjait egyben tartani és a pedagógussal együtt másik helyre átvinni.
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Szülők részéről igényként merült fel, hogy a 7/a osztály, amely végzős lesz jövőre, szintén így
kerüljön át. Ezek a feltételek adottak.
Az ÁMK épülete a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés vezetőjével történt előzetes tárgyalások
eredményeként nem kerülne ki az iskolarendszerből. 1999-ben szakközépiskolai feladatot
adtak át a megyének. A megyével és az iskolával történt tárgyalás során a szakképzés kerülne
át az ÁMK-ba.
A Garbai Sándor Szakközépiskola várhatóan a Dél-Alföldi regionális szakképzési központ
lesz, így a gyermek utánpótlása biztosított, tehát teljes körűen el tudja látni Kiskunhalas város
a közoktatási feladatait.
A sportcsarnok működtetése nyitott kérdés. Egybe épült az iskolával, de városi feladatokat is
ellát. Későbbiekben a leválasztást megoldanák egy új vizesblokk építésével.
Április végi május eleji képviselőtestületi ülésen a működéssel kapcsolatos eljárást lezárnák.
Arra kér a képviselő-testülettől felhatalmazást, hogy az intézmény megszüntetése július 1-vel
történhessen meg az előterjesztésben szereplő augusztus hó 1-vel szemben, illetve arra, hogy
a 2007/2008 évi beiskolázásokat szüntessék meg.
A döntés nem népszerű.
Mindent szeretnének megtenni annak érdekében, hogy az okozott érdeksérelem minél kisebb,
minél elviselhetőbb legyen. Nem szeretne illúziókat kelteni. Érdeksérelem nélkül nem oldható
meg az intézmény megszüntetése.
25 pedagógushely szűnne meg. Átszervezés kapcsán ez a szám jelentősen csökkenne.
Intézkedések előkészítése évek óta foglalkoztatta őket.
Abban reménykedtek, hogy az időben beinduló kistérségi rendszerben, előbb jönnek be
gyermekek a környező településekről, és az új finanszírozási rendszerben előbb teremtődik
meg az új normatíva rendszer a helyzet kezelésre. Ez nem teljesült.
Kéri, hogy vitassák meg az előterjesztést és tegyenek javaslatot az érdeksérelmek tompítására.
Jerémiás Béláné Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke:
A közoktatás fekete napjaként élik meg az ÁMK átszervezését.
A város területén lecsökkent a gyermeklétszám, így az általános iskolákban egyre kevesebb
gyermek jár. Ehhez párosul a Kormány megszorító intézkedése. A FIDESZ-KDNP frakció
nem akart iskolát bezárni, de a Kormány gyermek és oktatás ellenes. Kevesebb pénzt juttat az
önkormányzatoknak és a gyermekeknek is az oktatási intézményekbe.
A Megyei Közgyűlés is határozatot hozott a kereskedelmi iskola elhelyezésének
szükségességéről. Megjegyzi, hogy azoknak a gyermekeknek is jelentős része kiskunhalasi. Az
átszervezéssel kapcsolatos tárgyalások folynak, nagy körültekintéssel, odafigyeléssel sok-sok
egyeztetéssel. Fontos, hogy minél több dolgozót benntartsanak a rendszerben. Szem előtt kell
tartani azt is, hogy a csoportlétszámok optimálisan, arányosan alakuljanak ki, hiszen a
megvalósuló csoport finanszírozáshoz ehhez szükség van.
Az egyházi intézmények is segítőkészek az ÁMK-s gyermekek felvételben. Az igazgatónő
személyesen várja a szülőket és a gyermekeket. Törekszenek arra, hogy minél kevesebb
sérelem és veszteség érje az ÁMK dolgozóit és az érintett szülőket, akik ebben az
átszervezésben részt vesznek.
Kérdések
Váradi Krisztián képviselő:
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Kereskedelmi Szakközépiskolába 800 tanuló jár, ennyi gyermeket be tud az ÁMK épülete
fogadni?
Milyen megoldást választanak?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Hány gyermek kerül az egyházi intézményekbe? Milyen korosztályúak ezek a diákok? A
csoporttal átkerül a tanár is?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdések egy részére válaszolva elmondja, hogy jelenleg még csak elképzelések
és tervek vannak. Nem ismert az egyházi intézménybe menők száma.
Azt kéri a szülőktől, hogy lehetőség szerint minél hamarabb döntsenek, hogy legyenek
irányszámok az intézmények vonatkozásában. Ettől függ az elhelyezhető pedagógusok
létszáma is.
További válaszadásra felkéri Molnár Nándor Szakközépiskolai igazgatót.
Molnár Nándor Garbai Sándor Szakközépiskola igazgatója:
A Garbai Sándor Szakközépiskola a rendelkezésre álló rövid idő alatt kialakította az
elképzelését. Az ÁMK épületében szakközépiskolai oktatást végeznek majd, ami 19
szakközépiskolai osztály odaköltözését jelenti. A vendéglátó-ipari
szakmacsoportok,
szakképzések és az egészségügyi, szociális jellegű szakképzések kerülnek oda.
Előzetes felméréseik és tájékozódásuk alapján ezek a szakképzési tevékenységek elférnek a
jelenlegi ÁMK épületében. Ehhez bizonyos átalakításokat kell végezniük. Tankonyhákat és
különböző gyakorlati képzést szolgáló helyiségeket természetesen ki kell alakítaniuk a nyár
folyamán. Az ezzel kapcsolatos tervezéseket elkezdték.
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnökasszonya említette, hogy a Szt. Imre
utca 13. sz. alatti épületben jelenleg 800 gyermek jár iskolába egészségét károsító és
balesetveszélyes körülmények között. A tanulók többsége kiskunhalasi. Közel 40 pedagógus
hasonló körülmények között végzi munkáját.
Az átszervezés során erre is figyelemmel kell lenni, természetesen ezzel nem kisebbítve a
megszűntetéssel járó problémákat, sérelmeket.
Hozzászólások
Szabó Károly képviselő:
Iskolát bezárni nehéz feladat. A ’70-es ’80-as években iskola nyitásokat és avatásokat
élhettek meg néhányan a testület tagjai közül.
Egy magas szakmai tudást képviselő, jó nevelési szintet biztosító nevelői kollektíva működik
az ÁMK-ban. Most ennek az iskolának bezárását tárgyalják. Nagyon sajnálja és kár érte.
A gyermekek születési száma annyira lecsökkent, hogy a döntés elkerülhetetlenné vált.
Lehet a Kormányt szidni, de az igazi ok a demográfia csökkenése .
A finanszírozás nem ebben az évben lett negatív. Emlékei szerint 1994-ben biztosította
utoljára a normatíva az intézmény fenntartását. Azóta
évről évre romlik és az
önkormányzatnak egyre több terhet kellett vállalni.
Kiskunhalas oktatása egységes szerkezetű annak ellenére, hogy több fenntartó van.
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A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által működtetett intézmény vonatkozásában az
önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége van. Amennyiben az elhelyezést nem tudják
megoldani, a működtető bezárja az intézményt.
Az eljárás a leghumánosabb, megítélése szerint.
Sajnálattal, de támogatja az intézmény megszüntetését.
Lukács László alpolgármester:
Ez egy folyamat. Elkezdődött a szociális intézményrendszer átszervezésével, a Halasi
Városüzemeltetési Igazgatóság megszűntetésével és most az oktatás vonatkozásában
döntenek hasonló témakörben. A Polgármesteri Hivatalban is intézkedések várhatóak, tehát
nincs olyan szektora az önkormányzatnak, amihez ne kelljen hozzányúlni.
Sajnálatos, hogy az oktatási rendszer keretén belül első lépésként az ÁMK bezárásával kell
kezdeni és senki nem örül ennek.
FIDESZ-KDNP részéről számos elképzelés született, ők sem akarták az iskolát bezárni, de azt
is látni kell, hogy ilyen kormányzati intézkedések mellett kevés a lehetősége a városnak.
Az adósság nem kevés, éppen azzal küzdenek, hogy lehetne a hiteleket átcsoportosítani, hogy
lehet megmenteni a várost a problémáktól.
Megértést kér mindenkitől. Megpróbálják a hatásokat tompítani, de mindenki számára teljes
biztonságot nem ígérhetnek. Nincsenek abban a helyzetben.
Halász Balázs képviselő:
Ismeri a korábbi helyzetet és sajnos nem lehet kibújni a döntés alól. Ez a helyzet független a
jelenlegi képviselő-testület összetételétől.
Polgármester úr magára vállalta a döntés felelősségét. Az intézmény nem szűnik meg, hanem
funkciót vált. Építésekor kereskedelmi iskolának készült ez az intézmény. A gyermek létszám
alakulása miatt döntött az akkori politikai vezetés az általános iskolai oktatás idetelepítéséről.
Most az egyházi intézmények is fogadó szándékukat jelezték az ÁMK-ból kikerülő diákok
vonatkozásában.
A Kereskedelmi Iskola állapotának leromlása azért is öltött ilyen méreteket, mert az
intézmény felújítási keretből nem jutott megfelelő összeg a felújítására. Mára életveszélyt
jelent. A jelenlegi a legjobb döntés.
Minden képviselő kapott egy levelet, amiben szerepel, hogy: ..” aki már kárvallottja volt a
Székely utcai óvoda bezárásának, egyházi ingatlanok visszaadásának, már nem kíván
rövidtávú érdekeket figyelembe vevő, elhamarkodott döntések alanya lenni.”
Itt jegyzi meg, hogy a Szilády Áron Gimnáziumot megvásárolta az egyház annak idején és ez
az oktatási intézmény nem okozott sérelmet az ott tanuló diákoknál illetve szülőknek.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Jó döntés nem hozható. Megnézte, hogy egy képviselőt milyen szubjektív és objektív
lehetőségek befolyásolnak a döntés vonatkozásában.
Szubjektív ismerettel rendelkezik. Ismeri a Szülői Munkaközösség elnökét Narancsik Árpád
urat, akinek a leveléből idézett Halász Balázs képviselőtársa.
Ez egy folyamat, ami elindult a ’90-es évek elején a bölcsőde átszervezéssel, majd az óvoda
bezárással és most az általános iskolát zárják be.
Az igazgató szerint az országban működő általános iskolák 84%-a az ÁMK színvonala
mögött van. Ezt is meg kell jegyezni.
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A novemberi gazdasági koncepció tárgyalásakor már kérdezte az oktatási rendszer esetleges
módosításának szükségességét, de elodázó választ kapott. Prognosztizálni lehetett ezt a lépést.
Aki az ÁMK-ban részt vett a Korda díj átadási ünnepségen megtapasztalhatta azt az
emelkedett érzésekkel és várakozással teli állapotot, ami jellemezte a pedagógusokat az
ismeretlen jövő miatt.
Meglepetésként az iskola igazgatóját tüntette ki a helyi tanári kar ezzel a díjjal, ami mindent
elárul a jó kollektíváról.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Két ciklussal korábban is volt erről szó, amikor képviselő volt. Az intézmény megszüntetés
nem kifutó rendszerű, amit biztosan nehéz tudomásul venni. Már elindult egy folyamat ami
nem fordítható vissza. Végig kell ezen menni és minél korrektebben. Keresik a szülők
gyermekeinek az új iskolákat és a pedagógusok az új munkahelyeket .
Az egyházi iskolák is fogadják a diákokat, de csak egyéni döntés alapján. Csak egy
csoportlétszám esetén veszik át a pedagógust is. Azon van, hogy az átszervezést minél
körültekintőbben végezzék el minél kevesebb sérelemmel.
Zuschlag János képviselő:
Nehéz egy érdeksérelmet jelentő döntést meghozni. Fontos, hogy minden pedagógusnak és
diáknak is a legjobb kimenetelű legyen az eljárás.
Az az iskola aki gyermekcsoportot vesz át, akkor jár el korrekt módon, ha a pedagógust is
átveszi.
20-30 éve pályán lévő pedagógusnak nagyon nehéz elhelyezkednie, ha az utcára kerül.
Ezért fontos, hogy a 45-50 év feletti pedagógusnak mindenféleképp legyen helye a
rendszerben.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Munkahelye a Garbai Sándor Szakképző Iskola, így örömmel fogadja a lehetőség
megnyílását, mert évek óta várja a megfelelő megoldást. Ebből a szempontból pozitív a
megítélése és mindenképpen támogatja. Ez csak egyik része a döntésének. Az ÁMK esetében
javasolja, hogy az intézkedési terv elfogadásával a februári ülésen döntsenek az egész
rendszerről.
Vannak még olyan megyei fenntartású intézményei a városnak, amelyeket ez a változás nem
segít pozitívan. Véleménye szerint olyan rendszert kell kialakítani, amely valamennyi iskolára
vonatkozóan megnyugtató lehetőséget kínál. Ez a módosító javaslata.
Pajor Kálmán képviselő:
Leszögezi, hogy ezt a nehéz helyzetet nem a jelenlegi képviselő-testület okozta. Nem ők
találták ki, hogy a Kereskedelmi Iskolát nem lehet a jelenlegi helyén működtetni, be kell zárni
és helyet kell neki keresni.
A változásnak nem csak demográfiai okai vannak, hanem kényszer helyzetben is vannak. A
Gyurcsány csomag egy szomorú tény.
Jól ismeri az ÁMK -t és a pedagógusait, akik kitűnő szakemberek. Végre elérhettek volna,
hogy minél kevesebb gyermek legyen egy- egy csoportban. Ez lenne a kívánatos.
A jelenlegi lehetőség ennek ellenkezőjét célozza.
Sajnálja, hogy pont ez a kitűnő tanári kar esett áldozatul.
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Kifogásolja, hogy a kereskedelmi iskola épülete lakottan ilyen elhanyagol állapotba került
egy olyan intézmény kezében, ahol építőipari szakmunkásokat is képeznek. Gyakorlatilag
igen sok szakmai problémát lehetett volna megoldani .
Most már kialakult ez a nagyon sajnálatos helyzet. Nem maradt felelőssége azoknak akik
lakták és azoknak, akik működtették.
Reméli, hogy a kitűnő pedagógusok megtalálják a helyüket lehetőleg a saját szakmájukban.
Nehezen képzeli el – ismerve a költségvetés tervezett számait – a problémamentes megoldást.
Kószó János képviselő:
Olyan döntés előtt állnak, amit mindannyian szerettek volna elkerülni.
Minden olyan döntés, ami az embereket negatívan érinti, komoly felelősséget ró a döntés
meghozóira. Figyelembe kell venni, hogy az egész városért felelősséggel tartoznak nem csak
egy-egy intézményért.
A döntésnél arra kell gondolni, hogy meg kell előzniük a nagyobb bajt. Ha ezt nem lépik meg,
az egész város költségvetése összeomlik.
Egy kisebb közösségnek áldozatot kell vállalnia, hogy a város helyzetét megmentsék.
Nem szereti hallani azokat a véleményeket, hogy gyermek és oktatás ellenes a Kormány.
Feltehetően ők is olyan lelki állapotban hozták meg döntésüket, mint ahogy teszik most ők is.
Nem gazdag az ország és az intézmény fenntartásnak illeszkedni kell az ország adóviselő
képességéhez. Objektív döntést kell hozni, ami szembemegy a szubjektív érzésekkel. Ez a
vezetői felelősség. Ők vezetik most a várost.
Megállapítása szerint a döntés súlyának ellenére együttműködést lehet tapasztalni az
intézmény dolgozói és a szülők részéről is.
Máté Lajos képviselő:
Politikai döntésről van szó, amit fel kell vállalniuk. 2006 nyarán ismerte be a kormányfő,
hogy a rendszer így nem működik tovább és egy drasztikus finanszírozási rendszert
akasztottak az ország nyakába.
Az intézményi csoportlétszámot finanszírozással kényszerítik ki. Ezt az önkormányzatoknak
követnie kell.
Megjelent a helyi újságban, hogy kényszer koalíció van a képviselő-testületben. Nincs
kényszer koalíció, hanem a FIDESZ-KDNP frakció felismerte, hogy nem lehet mást tenni. Az
MSZP-s koalíció tagjai is elismerik a finanszírozás nehézségeit és felelősséget vállalnak. Van
egy SZDSZ-es vonal, akiknek emellé kellene állni, de most ellenzékben vannak. Ezt a nehéz
helyzetet kezelni kell.
Azt is figyelembe kell venni, hogy a Kereskedelmi Iskola elhelyezését az önkormányzatnak
biztosítania kell. Nincs pénz az eredeti elhelyezést biztosító intézet felújítására, ezért egy
általános iskolát kellett felajánlani.
Bizonytalan abban, hogy ha komplett csoportokat helyeznek át másik intézménybe, abból
hogy lesz nagyobb létszámú csoport? Feltételezi , hogy ez s jövőben megoldódik.
A döntést véleménye szerint mindenkinek – az SZDSZ-s - képviselőknek is támogatniuk
kellene.
Halász Balázs képviselő:
Részt vett az ÁMK Korda díj átadó ünnepségén. Beszélgetéseik során szó esett arról, hogy
egy ötven év körüli tanár ki tudja még nevelni az utódját. Az intézmények ne a pedagógusok
korát vegyék első sorban figyelembe, hanem felkészültségét.
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Az egyházi iskola is fogadja a diákokat, de csak egyéni jelentkezés alapján.
További problémát jelent majd, hogy 2007 második felétől 20%-al csökken az oktatás
finanszírozása.
Jekő Attila képviselő:
Fő ok a demográfia alakulása. A csoportfinanszírozásnál pontos számok nem állnak
rendelkezésükre. Ezt a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén meg is
kérdezte, mert csak úgy beszélhetnek az intézmény bezárásáról, ha a finanszírozást ismerik.
Azt a választ kapta, hogy a csoportlétszámok és a csoport finanszírozás összege még nem
ismert.
Most arra hivatkozni, hogy a finanszírozás megváltozása a fő ok, nem lehet.
A demográfiai ok
kapcsán az elhangzottak alapján megközelítően 300 gyermek
beiratkozására lehet számítani évente.
Ez akkor tartható, ha az egyházi fenntartású iskola nem iskoláz be több gyermeket, de az
iskola választása önkéntes.
Amennyiben ez a tendencia nő, további finanszírozási problémát okozhat az önkormányzatnál.
A kényszerkoalició megállapítást nem osztja. Nem titok, hogy az MSZP frakció nem egységes
ebben a kérdésben. A frakció egy része úgy gondolja, hogy sok bizonytalanság van még az
előterjesztésben. Nem tartják elég kidolgozottnak, ezért tartózkodnak a döntéshozatalnál.
Horváth Mihály képviselő:
A Szabadelvű Polgári Kör képviselői véleménye szerint az előterjesztés nem eléggé
előkészített, mert nem ismert a finanszírozási rész és az Egészségügyi Szakiskola műszaki
állapota nagyon kritikus. Legalább egy statikai véleményt szerettek volna látni erre
vonatkozóan. Javasolják, hogy még egy hónapot várjanak és minden oldalról alátámasztott
előterjesztés kerüljön a februári képviselő-testület elé.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Nem támogatja a döntés későbbre halasztását. Az előterjesztés megfelelő. El kell fogadni,
hogy a finanszírozási ok a legfontosabb. Gyermek is lehetne több de ha több gyereket lehetne
beiskoláztatni a finanszírozás nem nőne. Felelősséggel fel kell vállalni a döntés súlyát a
testületnek. A FIDESZ-KDNP frakció elfogadja az előterjesztést és megszavazza azt.
Kovács Dóra ÁMK igazgatója:
Szeretné, ha az ÁMK-ban végzett minőségi munkát hangsúlyosan fejeznék ki, mert az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont mérései szerint 2001 óta szövegértésből és
matematikai logikából is messze magasan az országos átalag felett teljesít az intézménye. Ez
az eredmény azt jelenti, hogy az ország általános iskoláinak 87%-a sorakozik a kiskunhalasi
ÁMK mögött.
Iskolájuk ekkora létszámra épült. Pontosan 360 gyermek 16 tanulócsoportban tanul. A
tanulócsoportok létszáma 23 fő, ami a közoktatási törvényben előírtaknak megfelel.
Létszám gondjuk nem volt soha.
Kéri s képviselő-testületet, ne legyen szűk markú akkor, amikor 200 milliós megtakarítás
mellett néhány pedagógus álláshelyéről kell döntenie. Jelenleg 9 kollégájának nincs
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állásajánlata és 11 technikai dolgozónak nincs kilátása az elhelyezkedésre. Az ehhez
szükséges néhány millió Ft-ot legalább átmeneti jelleggel biztosítsák, hogy ezek a kollégák ne
kerüljenek utcára.
Előfordult, hogy 52 éves kollégájának 35 éves pedagógus múlt után egy éves szerződést
ajánlott az egyik iskola. Ez a korosztály nem csak a végkielégítésre jogosult, hanem a négy
hónapos kiegészítő végkielégítésre, amit szintén az önkormányzatnak kell kifizetnie.
Olcsóbbnak és emberibbnek tartja azt a megoldást, ha az elhelyezkedést segítik.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy demográfiai és finanszírozási kérdések miatt kell
az átszervezést meglépni. Függetlenül attól, hogy nem tudják most még, hol mekkora lesz a
létszám. Összességében, ha egy intézménnyel kevesebbet kell működtetni, ott részben bér és
dologi megtakarítás is van. Erre a legközelebbi konkrét válasz 2007. szeptember 1-jén
adható. Kéri, hogy lehetőség szerint minél hamarabb válasszanak a szülők új iskolát, hogy a
költségek kalkulálhatók legyenek.
Az sem megkerülhető, hogy az országban államháztartási reform folyik ami annak
alrendszerében is megjelenik.
A szubjektív értékelés érzelmi indulatokat vált ki. A városban mindenkinek volt véleménye erre
vonatkozóan, ami mindig úgy kezdődött, hogy „ szegény ÁMK-sok”. Sajnálja mindenki ezt az
intézményt. Senki nem boldog aki a döntést hozza vagy aki azt elviseli.
Hangsúlyozza, hogy semmiféle szubjektivitás nincs a döntés mögött. Rendkívül alaposan
körüljárták és kemény érvek alapján alakították ki a véleményüket és a döntést, amit ebben a
hónapban egzaktabban és pontosabban nem lehetett előterjeszteni.
Részt vettek a bizottsági üléseken, minden kérdésre választ adtak, komplexen vizsgálták meg a
kérdést. Azt is átgondolták, hogy mi lesz a kereskedelmi iskola épületével. Nem érez ilyen
értelemben elhamarkodottságot, de szomorúságot igen.
Azt nem tolerálja, ha egy objektív döntésnél a párton belüli hovatartozást veszik figyelembe a
képviselők. Abban egységesek, hogy a fenntartási problémák léteznek és ha tudomásul veszik
az államháztartási reformot, akkor nem lehet úgy állást foglalni, hogy melyik párt színeiben
lettek képviselők. Ettől az álláspont nem változhat meg.
Tény, hogy nagyon szomorú döntést kell hozniuk. Bizonyos lakossági körnek
azonban
nagyon pozitív döntést hoznak. Annak a 200 halai gyermeknek és a kistérségi 150 gyermeknek
a jobb körülmények biztosításával pozitív döntést jelent.
Az üresen maradó Kereskedelemi Iskola épületét nem kívánják értékesíteni. Most egy nem
finanszírozható intézmény rendszerben hoznak egy váltást, amivel halasi gyermekeknek jobb
helyzetet teremtenek meg. Ez is hozzátartozik a döntéshez.
Minden segítség amellett van, hogy az ÁMK-ban felmerülő problémákat a pedagógusok és a
technikai személyzet vonatkozásában lehetőségeik szerint orvosolják. Ennek megfelelően
állítják össze az intézkedési tervet. A rájuk váró operatív munkát tisztességesen és pontosan
igyekeznek végrehajtani.
Köszöni mindenkinek a higgadt érvelését. Köszöni a téma komolyságának megértését. Kéri,
hogy mindenki kövesse az átszervezés minden lépését.
Végezetül a módosító indítványt teszi fel először szavazásra, amely úgy hangzott, hogy az
intézkedési terv kidolgozásáig halassza el a képviselő-testület a döntést.
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Erről kéri a képviselő-testület véleményét.
No: 10
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 16:37:21
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Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

3
18
3

12.50%
75.00%
12.50%

12.50%
75.00%
12.50%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

24
0
0

100.00%

100.00%
0.00%
0.00%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
A módosító indítvány elutasítását követően az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet
teszi fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmény megszüntetésének dátumaként
2007. július 1-jét fogadják el az augusztus 1 dátum helyett.
No: 11

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 16:37:48
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19
1
3

82.61%
4.35%
13.04%

79.16%
4.17%
12.50%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%
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8/2007.Kth
Egyes feladatok az oktatás átszervezése
kapcsán.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megkeresése, a
város szakmunkás és szakközépiskolai képzési feladatellátásnak megfelelő minőségen történő
ellátása érdekében, az államháztartási reform következtében kialakult finanszírozási helyzet,
valamint a 2000-től folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt úgy dönt, hogy az általa
fenntartott Általános Művelődési Központ elnevezésű intézményét 2006. július 1-jei
hatállyal meg kívánja szüntetni.
Egyúttal megbízza a Polgármestert azzal, hogy e döntés alapján felülvizsgált önkormányzati
intézkedési tervet a március 1-jei testületi ülésre terjessze be.
Megbízza továbbá a Polgármestert azzal is, hogy az átszervezésre vonatkozó döntést készítse
elő, és azt legkésőbb az áprilisi testületi ülésre terjessze be.
A Képviselő-testület jelen határozata értelmében az Általános Művelődési Központba a 20072008-as tanévre a beiskolázást nem engedélyezi.
Határidő: Intézkedési Terv készítésére 2007 március 1-jei képviselő-testületi ülés
Átszervezésre vonatkozó előterjesztés beterjesztésére: 2007. április 26-i képviselőtestületi ülés
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Humánpolitikai főosztályvezető
Kovács Dóra ÁMK igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bibó István Gimnázium alapító okiratának módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékleve.

Kérdések

Hozzászólások
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Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja. Az alapító okirat módosítására azért kerül sor, mert
nyelvvizsgáztatási feladatot nyert el az intézmény, amit át kell vezetni az alapító okiraton.
Jóváhagyását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 12
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 16:53:13
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Határozat:
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100.00%
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9/2007.Kth.
Bibó István Gimnázium alapító
okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM alapító okiratának módosítását 2007.
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az /1970. 09. 01. óta Szilády Áron Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskolaként létrehozott intézmény jogutódaként 1995. szept. 1-én
létesített Bibó István Gimnázium alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Bibó István Gimnázium

2. Székhelye:

Kiskunhalas Szász Károly u. 21.

3. Rövidített neve:

Bibó-gimnázium

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

5. Típusa:

gimnázium

6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
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7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Tagozata:

felnőttoktatás

9. Munkarend:

nappali
esti

10. Évfolyamok száma:

7-12. (6 évfolyam
9-12. (4 évfolyam)

11. Maximális tanulólétszám:

nappali 7-12. évf. 200 tanuló
nappali 9-12. évf. 420 tanuló
összesen 620 tanuló
felnőttoktatás 60 fő

12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében felkészíteni a
tanulókat az érettségi vizsga megszerzésére.
• Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatása (TEÁOR szám: 80.21, Szakfeladatszám:
80214-4)
•

Gimnáziumi felnőttoktatás (TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80216-6)

•

Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)

•

Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)

Kiegészítő tevékenység:
• Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám:80.42,
Szakfeladatszám: 80402-8)
• Iskolai intézményi étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)
•

Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1)

•

Intézményi vagyon működtetése (TEÁOR szám: 74.15, Szakfeladatszám: 75176-8)

•

Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 52.63, Szakfeladatszám: 52691-5)

13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
16. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 2604/14 hrsz-ú
48509 m2 területű ingatlan a rajta található 5817 m2 iskola, tornaterem épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete
alapján. Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
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17. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az
iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja.
19. Az intézmény működési területe: A Bibó István Gimnázium országos beiskolázási körzeti
feladatokat lát el.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 230/2006. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Pintér András Bibó István Gimnázium igazgatója
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Sportpálya építési pályázat.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Örömmel fogadta a lehetőséget. Nagyon hasznos sportlétesítmény bővítésre van lehetőség.
Reméli, hogy a pályázat sikeres lesz, mert csak 80-100 önkormányzat kaphatja meg ezt a
lehetőséget.
Javasolja, hogy a pályázatot úgy nyújtsa be az önkormányzat, hogy új pályát kérjen. Két
lehetőség van: régit felújítani, vagy újat telepíteni. Az új melletti érve, hogy a meglévő két
beton alapú pálya már nagyon kihasznált. Ebből egyet felújítva, már csak egy maradna a
tömegsportra és nagyobb igénybevételnek lenne kitéve.
Véleménye szerint célszerűbb lenne egy új pályát építeni.
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Váradi Krisztián képviselő:
Sportintézmény vezetője is tárgyalt a sportban érintett szervezetekkel és mindenki örömmel
fogadta ezt a lehetőséget. Bíznak a pályázat sikerében. Megvalósítás esetén a sportéletet egy
olyan színtérrel tudják gazdagítani, ami minden szempontból előnyös lenne.
Horváth Mihály képviselő:
Egyetért az elhangzottakkal. A szakmai indokok is elhangzottak, amit az alábbiakkal egészít
ki.
A sportintézmény megjelenése már komoly kívánnivalókat von maga után, talán javulhatna a
helyzet magas tető ráépítéssel és tetőtér kihasználtsággal.
Ennek a pályának elhelyezésére nagy figyelmet kell fordítani. Amennyiben a régi pálya mellé
helyezik, akkor a Szilády Áron utcából érkezőket nem a legszebb kép fogadja majd.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Üdvözli a kezdeményezést. Magyarkanizsán két éve avattak hasonló pályát, ami a legnagyobb
kihasználtsággal működik és nagyon szeretik a sportolók.
Bízik a pályázat sikerében.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázat benyújtása során törekszenek az
elhangzó érvek érvényesítésére.
No: 13
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 16:57:55
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10/2007.Kth
Sportpálya építési pályázat.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kinyilvánítja pályázati szándékát, mely a Magyar
Labdarúgó Szövetség, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport
Szakállamtitkárságának közreműködésével létrehozott „OLLÉ Programiroda” által
meghirdetett 2007. évi műfüves pályaépítési programban való részvételre irányul, „Futsal”
típusú és méretű (20X40 m.) pálya megépítése érdekében.
Helyszínként a Város Sportpálya jelenleg meglévő két, kézilabda pálya méretű, betonozott
pályáinak egyikét ajánlja meg, elsődlegesen, de nem zárkózik el más meglévő, szabad terület
hasznosítástól sem a Városi Sporttelep telkén belül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Kalicz László Sportintézmény vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Termőföldek őrzéséről szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
ÖÉT határozata mellékelve.
Töröcsik Dávid Városi Rendészet vezetője:
A mezőőrség létszámának csökkentése kapcsán első sorban a külterületen élők aggódása
jutott el hozzá. Megnyugtatja a külterületen élőket, hogy a létszám csökkentését követően is
ellátják az eddig megszokott színvonalon munkájukat.

Kérdések
Hozzászólások
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Halász Balázs képviselő:
Előző testület nagy hangsúlyt fektetett a mezőőri szervezet elindításában. Akkor a mezőőrség
még az erdős területeket is védte, ami azóta megszűnt. A szervezet munkáját jól ismerik a
külterületen élők. Azóta csökkent a bűnözések száma.
A járőrözés során egy rendőr vagy egy polgárőr is csatlakozna hozzájuk. A körzetért felelős
rendőr is részt vehetne ebben a munkában.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Kéri, hogy vizsgálják meg a mezőőrök körzetesítését, ami nagyobb biztonságot nyújtana a
kintélőknek.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Az elhangzottakhoz fűzi, hogy a körzetesítés lehetőségét felülvizsgálják, ami nem egyszerű
feladat.
Javasolja a rendelet módosításának elfogadását.
No: 14
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 17:02:42
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas város 4/2007 (I.31) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
4/2007. (I.31.) r e n d e l e t e
a termőföldek őrzéséről szóló
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12/2000. (III.28) számú rendeletének
módosításáról
1. §
1) A rendelet 2. § (1) bekezdésének második mondata törlésre kerül.
2) A rendelet 2. §-a az alábbi 1/A bekezdéssel egészül ki:
A mezei őrszolgálat létszáma 2007. február 01. napjától 7 fő, 2007. augusztus 01. napjától 6
fő mezőőr. A mezei őrszolgálat létszámát a polgármester biztosítja.
3) A rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett területeken a tevékenységét Kiskunhalas Város
Önkormányzata, a munkáltató, a Városi Rendészet vezetője és a közvetlen munkahelyi
vezető utasításai alapján látja el.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.”
00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA.
Napirend tárgya: Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság mint intézmény megszüntetése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
ÖÉT határozata mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
A hétfői kabinet ülésen történt megegyezés szerint az eseti bizottság tagjait Kószó János és
Horváth Mihály képviselőkkel javasolják kiegészíteni, hogy a másik politikai oldalról is
legyen képviselet.
Kérdések
Szabó Károly képviselő.
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési valamint
a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság egy Eseti Bizottság megválasztását javasolta. Mire kell
ez a bizottság? Van szakmai bizottság, amely a munkáját jól végzi.
Dr. Várnai László polgármester:
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Azért vetődött fel az Eseti Bizottság megválasztása, hogy a Halasi Városüzemeltetési
Igazgatóság átadás átvétellel kapcsolatos vagyonmozgásokat kísérje figyelemmel. Ne a
végén kelljen bármilyen vizsgálatot elvégezni.
Jekő Attila képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén másik kérdés is felvetődött, hogy
hogyan alakul az új szervezet ÁFA fizetési kötelezettsége. Erre nem kaptak választ.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető megvizsgálta ezt a kérdést. Amikor az
önkormányzat általános működési támogatásként adja át az illetményhez szükséges összeget,
akkor nem ÁFA köteles.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Az Eseti Bizottság tagjának őt is felkérték, de nem kívánt az ellenőrzésben részt venni, mert
véleménye szerint a belső ellenőrzés ellátja ezt a feladatot. Jelzés szintűnek értékeli, hogy a
FIDESZ-KDNP mindkét politikai fél jelenlétét szükségesnek tartotta. Reméli, hogy ez az elv
a későbbiekben tárgyalandó Halasi Civil Érdekegyeztető Tanács megválasztásánál is
érvényesül majd.
Máté Lajos képviselő:
Az Eseti Bizottság megválasztására azért tettek javaslatot, mert a képviselő-testület
decemberi ülésén a FIDESZ-KDNP frakció jelzete, hogy a vagyon kezelését figyelemmel
kísérnék.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy az Eseti Bizottság tagjait Kószó János és Horváth Mihály személyével
egészítsék ki.
No: 15
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11/2007.Kth
Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság, mint
intézmény megszüntetése.
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HAVI alaptevékenysége
és szakfeladatai közül a Kiskunhalasi Településszolgáltatási Önkormányzati
Vagyonkezelő Kft. által ellátandó feladatokat az alábbiakban határozza meg :
- A parkfenntartás és parképítés (szakfeladat száma: 75184-5 )
zöldség, dísznövény termelése TEÁOR 01.12.
növénytermelési szolgáltatás TEÁOR 01.41.
erdőgazdálkodási szolgáltatás TEÁOR 02.02.
takarítás, tisztítás TEÁOR 74.70.
- Járdák javítása és építése (szakfeladat szám: 63121-1)
autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése TEÁOR 45.23.
- Locsolócsapok javítása (szakfeladat szám: 75184-5)
épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése TEÁOR 45.21.
- Jelzőtáblák kihelyezése és pótlása (szakfeladat szám: 63121-1)
autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése TEÁOR 45.23.
- Utak fenntartása (szakfeladat szám: 63121-1)
épületbontás, földmunka TEÁOR 45.11.
autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése TEÁOR 45.23.
- Utak kátyúzása és síktalanítása (szakfeladat szám: 63131-1)
autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése TEÁOR 45.23.
takarítás, tisztítás TEÁOR 74.70.
- Illegális szemét elszállítása és törmelék lerakó helyek rendezése
(szakfeladat sz.: 75184-5)
szennyeződésmentesítés TEÁOR 90.03.
- Nyílt árkok karbantartása és építése( szakfeladat szám : 63121-1)
épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése TEÁOR 45.21.
- Felnőtt és egyéb oktatás TEÁOR 80.42
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2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HAVI alaptevékenysége
és szakfeladatai közül a Halasvíz Kft. által ellátandó feladatokat az alábbiakban
határozza meg :
-Csapadékcsatornák karbantartása, felújítása és építése: ( szakfeladat szám: 63121-1)
épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése TEÁOR 45.21.
Felelős A feladatátadás kapcsán a szükséges okiratok módosításával összefüggő
feladatok elvégzéséért : a TÖV. Kft. és a HALASVÍZ Kft. ügyvezetője.
Határidő: 2007. március 31.
3. ) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a HAVI
2007. március 31.-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolónak megfelelő
adattartalommal – leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott – készítse el a
beszámolót és azt a felügyeleti szervnek adja át megőrzésre, illetve feldolgozásra.
Felelős: Nagy Péter igazgató
Határidő: 2007. május 31.
4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2007. március
31. napjával a TÖV Kft-nek és a HALASVÍZ Kft-nek átadott feladatok ellátásához
indokolt vagyon meghatározását, szükség esetén a használatba-, illetve a
bérbeadáshoz szükséges engedélyek folyamatos megszerzését.
Felelős: TŐV. Kft., a Halasvíz Kft. Igazgatója és a jegyző az engedélyek megszerzése
tekintetében
Polgármester a vagyon nyilvántartás és a vagyon használatba adásával
kapcsolatosan.
Határidő : 2007. május 31.
5.) A TÖV Kft. és a HALASVÍZ Kft üzleti tervének módosítása
Felelős: TŐV. Kft., a Halasvíz Kft. Igazgatója
Határidő : 2007. április 30.
6.) Kiskunhalas Város Képviselőtestülete Nagy Péter 32/2003.Kth. számú határozattal 2003.
április 01-től határozatlan időre adott - a Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság igazgatói
teendőinek ellátására vonatkozó - magasabb vezetői megbízását az intézmény
megszüntetése miatt 2007. március 31-ei határidővel visszavonja.
7.) A HAVI megszűntetési folyamatának figyelemmel kísérésére az alábbi személyi összetételű
Eseti Bizottságot válassza meg: Pajor Kálmán képviselő,
Dózsa Tamás Károly képviselő
Halász Balázs képviselő,
Horváth Mihály képviselő,
Kószó János képviselő,
Ván Barna Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság nem képviselő tagja,
Valaczkai László Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság nem képviselő tagja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bizottság tagjai
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8.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi
Városüzemeltetési Igazgatóságot 2007. március 31-vel megszünteti, megszüntető
okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (3) bekezdésében és 90.§. (1),
(2) bekezdésében, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.)
Kormány rendelet 11.§.-ában foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság megszüntető okiratát az alábbiak
szerint határozza meg:
1. Megszüntetett szerv neve:
HALASI VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
2. Megszüntetett szerv székhelye:

Kiskunhalas, Szent Imre utca 9.

3. Megszüntetett szerv felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

4. Megszüntető szerv neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

5. A megszűnés dátuma:

2007. március 31.

6. A megszüntetésre az államháztartásról szóló 1993. évi XXXVIII tv. 90.§. (1) bekezdés c)
pontja alapján kerül sor, mely szerint az ellátandó feladat más módon, más szervezetben
hatékonyabban teljesíthető.
7. A megszüntetett intézmény jogutódja:

jogutód nélkül szűnik meg.

8. A megszüntetett intézmény alapító okiratában megjelölt feladatait teljes körűen a
feladatellátásra más nem költségvetési szervekkel kötött megállapodás keretében látja el.
9. A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága - beleértve a követeléseket, és kötelezettségeket az alapító szervet illeti meg.
A megszűnő intézmény a megszűnés napjával a folyó évi költségvetés felhasználásáról
elszámolást készít, melynek alapján a fel nem használt előirányzatok zárolásra kerülnek,
további felhasználásukról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek könyvvezetési
kötelezettségeiről szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírásai szerint az év közben
megszűnő intézmény a beszámoló mérlegében kimutatott, leltárral alátámasztott vagyont veszi
át a felügyeleti szerv.
10. A Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság által foglalkoztatott 39 fő közalkalmazottat a
Kiskunhalasi Településszolgáltatási Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. átveszi.
11. Az intézmény megszüntetéséről a megszüntető okiratot elfogadó határozat megküldésével
a jegyző értesíti a törzskönyvi nyilvántartást vezető MÁK Bács-Kiskun Megyei Területi
Igazgatóságát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Nagy Péter HAVI igazgató
Acsai Istvánné személyzeti ügyintéző
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Határozat 7. pontjáról:Pajor Kálmán Kiskunhalas Dózsa Gy.u. 1.
Dózsa Tamás Károly Kiskunhalas Csillag u. 17.
Halász Balázs Kiskunhalas Széchenyi u. 28.
Ván Barna Kiskunhalas Erdei F. tér 1/d
Valaczkai László NOVARA Kft Kőrösi u. 27.
Kószó János Kiskunhalas Erzsébet királyné tér 1/d
Horváth Mihály Kiskunhalas Erzsébet királyné tér 10.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Folyószámla-hitelkeret szerződés összegének módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 16
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12/2007.Kth
Folyószámla-hitelkeret szerződés
összegének módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 300.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeret
szerződésének összegét 400 .000 E Ft-ra emeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária pénzügyi, városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00015 Új napirendi pont
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Lovasbázis hasznosítási koncepciója.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
Az önkormányzati tulajdonba került ingatlanon az első lovas verseny 2003-ban rendeződött,
akkor az önkormányzat 12 millió Ft-ot fordított rá.
2004-ben 6 millió Ft-ot meghaladó önkormányzati támogatással rendezték meg a
lovasversenyt. 2005-től a Halasi Lovas Klubbal kötött megállapodás értelmében a pálya
fenntartása, felújítása átvállalásra került. Ez történt 2006-ban is, így már önkormányzati
támogatás nélkül működik az ingatlan.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
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Garbai Sándor Szakközépiskola felvette a kapcsolatot a Bábolnai Lovas Kollégiummal és
Szakiskolával, a Gödöllői a Szt István Tudomány Egyetem érintett tanszékének vezetőjével és
Dr. Szajkó Istvánnal a szakmai és vizsgakövetelmények szakértőjével és kidolgozójával.
Megkérték az alapító okirat kidolgozását a fenntartótól oktatási szakmák kibővítése
érdekében. Megkapták az Agrár Szakoktatási Intézettől a központi programját a lótenyésztő és
a belovagló szakmának.
Az iskola beiskolázási szándékára nagy érdeklődés mutatkozik .
A szakmai elméleti képzésre van szakembere az iskolának. Gyakorlati oktatásra lesz emberük.
A Leonárdo Európai Uniós Pályázaton indultak a lovas képzés új modulok kidolgozása
érdekében.
Kéri az elképzelés támogatását.
Váradi Krisztián képviselő:
Örül annak, hogy a Kiskunhalason nagy hagyománnyal rendelkező lovas sport nagyon
komoly lehetőségek előtt áll.
Kéri, hogy a következőkben az Ifjúsági és Sport Bizottság is véleményezhesse az előterjesztést.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
A bizottsági felülvizsgálat igényét jogosnak ítélve, a jövőben odafigyelést ígért ez ügyben.
Felhívja a figyelmet, hogy a Lovas Klub eddig végzett ráfordításait az általuk felvállalt
feladatokat illetve
a jövő befektetéseit,
írásos megállapodásba kell foglalniuk a
közeljövőben. Ennek figyelembe vételével javasolja az előterjesztés elfogadását a képviselőtestületnek.
No: 17
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 17:21:02

>395<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
1

95.45%
0.00%
4.55%

87.50%
0.00%
4.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
2

100.00%

91.67%
0.00%
8.33%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

69

13/2007.Kth
Lovasbázis hasznosítási koncepciója.
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonába került, a
kiskunhalasi 630/6 helyrajzi szám alatt felvett, Lovasbázis néven ismert ingatlan
hasznosítási koncepcióját elfogadja.
2.) Megbízza a polgármester, hogy a koncepció megvalósulása során törekedjen a
város sajátos szakmai és idegenforgalmi érdekeinek érvényesítésére.
Az ingatlanhasznosítási szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósulása
érdekében felügyelő bizottság létrehozását tartja szükségesnek.
Határidő: 1.) pontra : azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
Határidő: 2.) pontra : 2007. március 1-i képviselő-testületi ülés
Felelős:Máté Lajos Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke
Jerémiás Béláné Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető, általa:
Balogh János Halasi Lovas Klub vezetője
Tuska Pál versenyszervező
Máté Lajos Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke
Jerémiás Béláné Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00016 Új napirendi pont
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 18
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Szavazás: Nyílt
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14/2007.Kth
Lóverseny és bukmékeri fogadás szervezése.
Határozat
Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
egyetért
a
pénzügyminiszter által lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére történő
nyilvános pályázat kiírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző általa:
Szerencsejáték Felügyelet elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a városközponti
tárgyalásáról.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
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tervezési folyamat első egyeztető

Egy tájékoztatást akartak adni a képviselő-testületnek a városközponti tervezés előkészítési
tárgyalásainak folyamatokról. A későbbiekben is így tennének, amikor egy nagyobb tervezési
feladaton túl jut az egyeztetés, arról informálják a képviselőket.
Javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét határozat hozatal nélkül.
A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót.

00018 Új napirendi pont
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 40682/1 és a 40682/5 hrsz. alatti ingatlanok felajánlása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
No: 19
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15/2007.Kth
40682/1 és 40682/5 hrsz alatti ingatlanok felajánlása.
Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul a 40682 hrsz alatti ingatlanból kialakított 40682/1 és
406852/5 hrsz alatti, út művelési ágú, összesen 404 m2 területű földrészletek
térítésmentes tulajdonba vételéhez, egyben felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész általa: kérelmező
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00019 Új napirendi pont
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 6323/1, 6323/4 és a 6323/6 hrsz-ú ingatlanok felajánlása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 20
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 17:30:18
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16/2007.Kth
6323/1, 6323/4, 6323/6 hrsz-ú ingatlanok felajánlása.
Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul a 6323 hrsz alatti ingatlanból kialakított 6323/1,
6323/4 és 6323/6 hrsz alatti, út művelési ágú, összesen 296 m2 területű földrészletek
térítésmentes tulajdonba vételéhez, egyben felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész általa: érintettek
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00020 Új napirendi pont
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Civil Érdekegyeztető Tanácsba képviselő delegálása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Lukács László alpolgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2006 december közepén volt egy civil fórum, ahol
felvetődött a Halasi Civil Érdekegyeztető Tanács létesítésének szükségessége. 2007 január
18-án tíz civil szervezet a Tanácsot megalakította. A szervezet közhasznú szervezeteket
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tömörít. Működési Szabályzatukat elfogadták, amely szerint a tagok közé a képviselő-testület
többségi frakciójából két főt szeretnének maguk közé választani.
A Civil Tanács a helyi civil társadalom életével kapcsolatban különböző véleményeket
fogalmazza majd meg.
Megbízás egy évre szól. Minden évben meg kell majd újítani a delegálást.
Korábban felvetett gondolathoz hozzáteszi, hogy az ifjúság jogairól szóló törvény elfogadása
előtt – amelynek alapján várhatóan egy helyi ifjúsági tanácsot is kell a városban létesíteni –
feltehetően ott a testület minden politikai ereje megjelenhet mint képviselő.
Javasolja, hogy Dr. Nagy András és Szilágyi Pál Ferenc képviselőket delegálja a képviselőtestület a Civil Érdekegyeztető Tanácsba.
Kérdések
Jekő Attila képviselő:
Hiányolja, hogy nem tárgyalta egyetlen bizottság sem az előterjesztést, ami nagyon szűkszavú.
Ki volt az a tíz civil szervezet akik alapítóként szerepelnek az előterjesztésben?
Önszerveződéssel jöttek létre vagy ki lettek választva? Egy szervezet hogyan láthatja el az
érdekképviselet megszervezését és ugyanakkor az érdekképviseletet is?
A Civil Tanács feladata lesz a szervezet megszervezése, vagy már ők azok, akik ellátják az
érdekképviseletet?
Lukács László alpolgármester:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy ez egy Civil Érdekegyeztető Tanács.
Megalakult, közhasznú szervezeteket tömörít reprezentatív alapon, a közhasznú törvény
alapján.
A Tanács önszerveződő, 12 tagból áll, ahová két főt kértek a képviselő-testületből.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Örül. hogy a civilek szóhoz jutnak. A delegálást egyoldalúnak tartja. Reméli, hogy ez a tíz
civil szervezet képviselni tudja az összes civil szervezetet Halason. Számuk több mint 100 a
városban.
Minél szélesebb körű működést javasol a Civil Tanácsnak.
Szilágyi Pál Ferencn képviselő:
A Civil Tanács Működési Szabályzata szerint az ülések a sajtó útján kerülnek
meghirdetésre és bárki részt vehet rajta tanácskozási joggal.

majd

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Korábban alakult egy civil fórum Kiskunhalason . Nem tudja, hogy annak a működése
befejeződött-e? Reméli nincs párhuzamosság a két szervezet között.
Jekő Attila képviselő:
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Az elhangzó válaszra reagálva elmondja, hogy Szervezeti és Működési Szabályzatot nem
ismerte, azért tette fel a kérdéseit. Nem fél attól, hogy ezen a szervezeti összejövetelen esetleg
nem tudná elmondani véleményét.
Szabó Károly képviselő:
A Társasház Egyesület már 10 éve működik, de őket még senki nem kereste meg. Hogy
alakultak meg? A Civil Tanács mennyire reprezentatív?
Dr. Nagy András Péter képviselő:
10 éve alakították a VILKO Szövetséget, aminek az elnöke, de nem tudta, hogy a szervezet
megalakult.
Lukács László alpolgármester:
Nem egy klasszikus érdekegyeztető szervezetről van szó, hanem a Civilház által kiválasztott
reprezentatívnak tartott közhasznú szervezeteket tömörítő szervezetről. Bizonyára próbáltak
minden szervezetet elérni. Évente választják újra őket.
Igyekeznek minél több szervezetet tömöríteni és mindenkinek megadni a lehetőséget ahhoz,
hogy kifejtse a véleményét az itt folyó munkáról is.
Véleménye szerint ez támogatható és szeretné, ha a képviselő-testült elfogadná a személyek
delegálását.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 21
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.01.29 17:39:21
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17/2007.Kth
Halasi Civil Érdekegyeztető Tanácsba való képviselő delegálása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Civil Érdekegyeztető Tanács tagjai
közé delegálja Dr. Nagy András és Szilágyi Pál Ferenc képviselőket.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester
Dr. Nagy András képviselő
Szilágyi Pál Ferenc képviselő
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Szt. Imre utcai rendelő mellé kért gyalogátkelő
felfestésére kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Köztársaság u. 4. sz. alatti üzlet galambok
piszkításának megszűntetésére adott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A TÖV Kft megtette, amit lehetett, a választ elfogadja.
A helyzet nem oldódott meg, de a továbbiakban az ott lakók feladata a kár elhárítása.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy az ’56-os forradalom és szabadságharc
halasi szemtanúival dokumentumfilm készítésére és a Lyra Együttes CD lemezének készítésére
kapott választ elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ elfogadja. Célja a figyelem felhívása volt és reméli, hogy a költségvetés készítésekor
is gondolnak ezekre a célokra.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy Kollár Károly és Sánta Imre közmeghallgatáson
felszólalók részére írt válasz kiegészítését elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A válaszokat elfogadja, különös tekintettel az önkritika gyakorlásra.
Dr. Várnai László polgármester:
Megjegyzi, hogy a válasz kritikát is tartalmaz.
Megkérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Zsák utcát jelző tábla kihelyezésére kapott választ
elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja azzal a kéréssel, hogy a költségvetés elkészítésekor vegyék ezt a tételt
figyelembe.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Galamb utcai csapadékvíz elvezető árok tisztítására
kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja, de ezt a tételt is kéri a költségvetés készítésekor figyelembe venni.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság által felülvizsgált - Kárász-, Kéve utcai csapadékvíz elvezető
csatornák tisztítására vonatokzó – választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy az Erzsébet királyné tér 8. alatti ház vízminőségére
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Az Erzsébet királyné 8.sz. alatti ház lakói ezt a választ nem fogadják el, ezért ő sem fogadja
el.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság általi vizsgálatát
rendeli el.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy az Erzsébet királyné tér 8. Sz. alatti ház udvarának
lejtésére kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A lakók ezt a választ sem fogadják el. Megoldást kérnek. A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság általi vizsgálatát
rendeli el.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy az Állat Menhely kezelésének átadására kapott
választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Az Állatvédő és Természetbarát Egyesület elnöke levelet írt, amit átad a polgármesternek. A
választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a HALASVÍZ Kft bútorvásárlásával kapcsolatban
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy az Átlós- és Szalag utca csapadékvízelvezető
árok funkciójának visszaállítására kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Kertvárosi Általános Iskola előtti buszmegálló
lefedésére kapott választ elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy az 53.sz. főút és az Olajosok útja kereszteződésében
kért közvilágításra kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy az országzászló díszkivilágítására kapott választ
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.

00022 Új napirendi pont
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Képviselő interpellációk.
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Horváth Etelka képviselő:
Népfront utca kiserdeje szemetes, kéri kitakaríttatni.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Nagy Lajos képviselő:
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Csetényi parkot rendbe kellene tenni annak ellenére, hogy költségigényes. Foglalkozni
kellene ezzel is. Legalább tervezni kellene a közeljövőben. Tele van hulladékkal. Időnként
takarítsanak itt.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
Gimnázium utcában 30 km-es sebességkorlátozó tábla ellenére az ott közlekedők nem tartják
be a ssebességet. Motorosok gyorsasági versenyt rendeznek többször is az ott élők szerint.
Sebességkorlátozást kér itt és a Vitéz utcában is.
Semmelweis téren kerékpárút
folytatásában gyalogos átkelő felfestését kéri. Erre
derékszögben a Csipke Hotel felé szintén ezt kéri a nagy forgalom miatt a gyalogosok
érdekében.
SPAR Áruház mögött van kamion beálló. Autósok nem veszik figyelembe. Mit lehet tenni ?
Táncsics utca és a SPAR udvara szemetes. Bethlen térre is ez jellemző.
SPAR Áruház mögötti nyilvános WC működjön.
Miért nem árulhatnak paprikát a halasi piacon? Kecskeméten a piacon ezt megtehetik.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Jekő Attila képviselő:
SPAR Áruház előtt a gyalogos átkelőhöz sebesség lassítást kér. Mozgáskorlátozottak részére
és a kismamáknak a gyermekkocsival történő közlekedésre kéri alkalmassá tenni a járdát.
Városi sportintézményben a távolugró gödrök gumiszőnyeggel védettek, de alatta nincs
beton. Különböző mélyedésű gödrök keletkeznek itt. Sokan használják és állandó
balesetveszélyt jelent. Jó lenne, ha a költségvetésbe tervezhető lenne ennek a csíknak a
lebetonozása, mert így már lehetne a felújításra pályázni.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Máté Lajos képviselő:
Gyöngyvirág utcai csapadékvíz elvezetést kéri megoldani. A szikkasztóárok padka beszakadt,
balesetveszélyes. Bontott tégla vagy zöld beton elemmel kéri kijavítani. Nem kér drága
megoldást, de oldják meg a javítást.
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¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő.
Nagy Szeder utcában sebességkorlátozást kér és sűrűbb ellenőrzést. Nehéz gépjárművek
kitiltását kérik az utcából.
Nagy-Szeder utcai gyermekrendelő parkolóját javasolja megoldani az utca
egyirányúsításával. Ebben az esetén egyik sáv kijelölhető parkolónak.
Thorma J. és Kertész utca kereszteződésében a csapadékvíz elvezetést kéri megoldani. Régi
probléma, kéri megoldani.
Kiffer utca és a szervízút
megoldást kér.

közötti sarkon csapadék esetén megáll a víz. Elhárítására

¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Sóstói Parkerdő szeméttárolóit bizonyos időpontban rendszeresen kéri kiüríteni. Most hordja
a szél a kiforgatott tartókból a szemetet. Különösen a tanösvény melletti tárolókra gondol.
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
Váradi Krisztián képviselő:
A Csalogány utcai szennyvíz átemelő csatorna időről időre meghibásodik és ilyenkor az
egész utcát elárasztja a szennyvíz. A hibát mindig elhárítják, de egy végleges megoldást kér,
hogy ne ismétlődjön meg hasonló eset.
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
Keceli útra az 1919-es emlékmű után balra az első betorkolló dűlőutak kátyúinak
megszüntetését kéri. Helyszínelést kér előtte, ahol ő is részt venne.
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Az előző választási ciklus végén érkezett a TÖV Kft-hez egy megkeresés a terület felügyelő
kamerarendszerrel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban kér tájékoztatást. Lehetőség fennáll-e
még, foglalkoznak-e a rendszer kialakításával.
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Dr. Várnai László polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülését
befejezettnek nyilvánítani.

k.m.f.

(: Dr. Várnai László:)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária:)
jegyxő

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Horváth Etelka :)

(:Dr. Nagy Lajos:)

A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 18:02:23
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