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Kiss Illés Károly

HALAS-GEOTERM kft képviseletében

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 Halász Balázs és Kószó János képviselőket.
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket.
NAPIREND ELŐTT:
1.) Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről,
döntésekről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
2./ Napirend előtti képviselői felszólalás:
Váradi Krisztián képviselő:
Az elmúlt képviselő-testület zárt ülésén úgy döntött, hogy már első alakalommal sem adja ki a
„ Kiskunhalas Város Nyilvánosságáért” díjat, amit a sajtó munkatársai munkájának
elismerésére alapított a képviselő-testület teljes egyetértésben egy évvel ezelőtt.
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A Fidesz azt állítja, hogy nem a jelölt személyével volt a probléma, hanem magával a díjjal,
mert aggályosnak tartották, hogy szakmai díjat a képviselő-testület adjon át. Amennyiben a
FIDESZ frakció ezt valóban így gondolta, miért nem szüntette azt már meg az odaítélés előtt.
Négy hónapja lett volna erre. Miért csak most jutott eszükbe, hogy aggályos a díj, amikor
kiderült, hogy olyan valakit jelölt a szakma, akinek személye számukra nem elfogadható.
Talán azért, mert az újság az elmúlt hónapokban azt tette amit eddig, azaz tájékoztatta a
lakosságot azokról a döntésekről, amelyeket a képviselő-testület meghozott? Talán az volt a
baj, hogy ezek a döntések nem mindig a FIDESZ frakció népszerűségét erősítették? Vagy
talán az volt a baj, hogy a média tájékoztatott arról is, hogy a kisebbség megfogalmazta
aggályait bizonyos ügyekben? Vagy az volt a baj, hogy a média véleményt is formált bizonyos
ügyekről?
A sajtószabadság és a szólásszabadság a demokráciában ma azt jelenti, hogy az újságírónak
joga van nem csak a tényeket, hanem véleményét is leírni a közügyekről. Úgy tűnik, hogy ez
nem nyerte el a FIDESZ frakció tetszését. Olyannyira nem, hogy azt Lukács László
alpolgármester úr internetes naplójában meg is fogalmazta. Idézi: ”Okulásképpen, szerintem
le kellene vonni a megfelelő tanulságokat és önként távozni a főszerkesztői székből, mert ez a
hozzáállás és média gyakorlat nem Halas város javát szolgálja. Ez a jelenség nem csupán
szakmai arrogancia, hanem súlyos jellemhiba is, amit nem kell , hogy elviseljen a
közszolgálati arányosságért is felelős önkormányzat. „
Nyíltan kimondta a FIDESZ azt, amit lehetett sejteni, hogy nem a díj az aggályos, hanem a
jelölt személy számukra nem kívánatos. Pedig a FIDESZ véleménye eddig is bármikor
megjelenhetett a város hetilapjában, az már más kérdés, hogy számtalan példa volt, hogy
ezzel a lehetőséggel a FIDESZ nem is kívánt élni.
Ezután Kohouth Zoltán főszerkesztő úr, alpolgármester úr internetes naplójában felkínálta a
lehetőséget, hogy az újság hasábjain jelenítse meg véleményét, amit szó szerint idéz: „
Ezennel hivatalosan is felkérem, hogy adjon interjút a lapnak, kötelességemnek érzem, hogy
észrevételeit, amelyek a helyi nyilvánosságot érintik, körzreadjam, hiszen ha a dolgok úgy
állnak, ahogy Ön írja, akkor arról a népnek is tudnia kell. Kérem, tehát, hogy adjon időpontot
a legközelebbi jövőben egy személyesen rögzítendő beszélgetésre.” Erre Lukács László
alpolgármester válaszát az alábbiakban írta: „Főszerkesztő úr megjegyzését provokálónak
minősítem, főleg azok után, hogy a helyi, megyei országos sajtó megjelenésekben egyáltalán
nem volt kíváncsi a véleményemre, vagy az érintettek véleményének megjelenítésére, ezért a
többször kifejtett szakmai, etikai alkalmatlanság véleményem fenntartva közlöm Önnel, hogy
mindaddig, amíg bocsánatot nem kér, illetve részemről kezdeményezett lépéseket meg nem
teszi, nem áll módomban nyilatkozni Önnek.”
Úgy tűnik tehát, hogy mégsem mond igazat, mégsem a díj aggályos, hanem a FIDESZ
számára nem elfogadható, hogy a halasi média tájékoztatja a lakosságot és véleményt
fogalmaz meg, azokról a döntésekről, amelyek esetleg nem az ő népszerűségüket növeli.
Lukács László alpolgármester:
Az elmúlt öt hónapi önkormányzati eseményeket összegezve megállapítható, hogy a
kormányzati intézkedésekből következő helyi döntéseket a képviselő-testület rendkívül kiélezett
kényszerítő körülmények között hozta meg. A FIDESZ-KDNP frakció részéről továbbra is
súlyos aggodalmukat fejezik ki az országban és helyben is tapasztalható gazdasági erkölcsi
és politikai válsághelyzet miatt. Az elmúlt hónapok alatt számos érdekegyeztető találkozót
rendeztek a polgári frakció kezdeményezésére. Kibővített frakció ülések is egymást érték,
megvizsgálva minden emberi viszonyulásukat, családi kötődésüket, mindezt annak
reményében vállalták, hogy hasznára lehetnek annak a sorsfordító történelmi pillanatnak,
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hogy emberöltőnyi idő után valóban polgári és keresztény értékrendet érvényesíthetnek felelős
önkormányzati munkájukban.
Fontos lépéseik közé tartozott, hogy kialakításra került az állandó képviselői panasziroda,
amely biztosítja a választókkal a hivatalos találkozás lehetőségét is. A fejlesztési program
végrehajtásához kezdeményezték a városi projektiroda kialakítását a városmarketing
tevékenység megerősítését.
A városi költségvetés szigorú, de teljesíthető feltételeket tartalmaz, kötvény kibocsátásuk
jelentős hitel tehertől mentesíti a következő éveket.
Stratégiai fejlesztési programokat dolgoztak ki, így pl. a közművelődési koncepció is
átláthatóvá fogja tenni a harmadik szektor működését.
A civil érdekek érvényesítése érdekében pártolják és segítik a halasi civil Érdekegyeztető
Tanácsot, a Halasi Ökumenikus Szeretet Szolgálat működését, figyelemmel vannak és lesznek
a társadalmi hívások kiszélesítésére, amihez a helyi média korrekt hozzáállását is igénylik.
Lakossági program 2007-2013megvalósításához szükséges szempontrendszereket is
elkészítették. Számos vállalkozói megbeszélésen egyeztették elképzeléseiket, illetve
kiegészítésben városépítő elképzelésüket, amelynek érdekében megalakult a városi védnökség
is.
Az üzleti tevékenység szervezésével kapcsolatos kezdeményezésük a közös realitás
kereskedelmi célú gazdasági társaság együttműködését jelenti.
A média szektor szakmai munkájának ösztönzésére média alapot is létrehoznak, amely
igényes és tárgyszerű műsorprogramok elkészítését segítheti elő.
Mindezek mellett az oktatás-nevelési valamint szociális intézményeket önként vállalt helyi
feladatok ellátása és a városüzemeltetés terén határozott intézkedések voltak már eddig is,
mert különben Halas városa a csőd szélére jutott volna.
Arra kérnek minden jó akaratú halasit továbbá mindenki mást, aki ebben segíteni tud, hogy
erősítsék munkájukat, működjenek együtt azért, mert Halas város jövője a jelenben
meghozott döntésein múlik.
A FIDESZ-KDNP frakció továbbra is elkötelezett és következetes marad a városfejlesztés
elsődleges érdekének segítésében , hogy mindenkinek jobb legyen az élethelyzete mint volt.
Érték és mértéktartók legyenek a választók bizalmából.
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy az elmúlt öt hónapban történtek során nagyon
sok vezetői egyeztetés volt és a baloldal együttműködése is benne volt. Nem egy szűk kör
végezte munkáját, hanem egy folyamatos önkormányzati munka folyik.
Bizonyos kérdésekben egyetértés van, és bizonyos kérdésekben indokolatlan feszültségeket
vélnek felfedezni, aminek keletkeztetése időnként rontja az összképet. Amennyiben ezek
kiiktathatók, akkor még eredményesebb lehet a városépítő munka. Erre kell feltétlenül
törekedniük, amihez – mint ahogy az indulás pillanatában is – felajánlja segítségét.
Tervek készülnek, de új megoldási módok még nem realizálódtak. Nincs még lezárva a négy
esztendő, van még feladatuk bőven, amiben együtt kell működniük a következő időszakban.
Horváth Mihály képviselő:
Szabadelvű Polgári Kör is megfogalmazott egy felhívást a Kiskunhalas Város
Nyilvánosságáért díj kiadásával kapcsolatban, amit a nyilvánosság igénybevételével adnak
közre.
„Pro Publico Carta” A nyilvánosságért szót emelők nyilatkozata!
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A Szabadelvű Polgári Kör véleménye szerint napjainkban a több mint száz évre visszatekintő
sajtóélet a hatalomtól példátlan pofont kapott. Minden indok nélkül megtagadták az első
„Kiskunhalas Város Nyilvánosságáért „ díj kiadását.
Azok nevében akik hétről hétre a Halasi Tükör hetilap megvásárlásakor forintjaival
hitelességet szavaznak neki, tiltakoznak az önkormányzat többségének döntése ellen.
Cinikus és agresszív az a magatartás, ha a többség a szabad véleménynyilvánítás
korlátozásával a sajtó munkatársait megfélemlíteni próbálja. A helyi közösség mindenkori
érdeke és alkotmányos joga , hogy a politikai döntést hozókat illető kritikákat megismerhesse.
A mostani események az első lépések abban az irányban, hogy a város közéletét
végérvényesen kettétépjék és szembeállítsák Ezt nem engedik meg!
Felszólítják a helyi képviselőket, hogy a hatályban lévő rendeletnek megfelelően előkészített
nyilvánosságért díj ügyét vegyék újra napirendre és a javaslatok alapján az arra érdemes
újságírónak a kitüntetést adják meg.
Ezúton kérnek mindenkit, aki fontosnak tartja közélet hiteles képviseletét, hogy csatlakozzon!
Javasolják, hogy a civil szervezetek illetőleg a politikai szervezetek fizetés hirdetés
formájában , véleményüket fejtsék ki.”
Dr. Várnai László polgármester:
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket, majd bejelenti, hogy az Ügyrendi Bizottság nem
képviselő tagjaként megválasztott Kis Sándorné, akkor kezdheti meg tevékenységét, ha az
esküt a képviselő-testület előtt leteszi.
Az eskütételre felkéri Kis Sándornét.
ESKÜTÉTEL
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a jóváhagyott munkaterv kiegészítésével.
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a napirend elfogadását kéri a képviselő-testülettől
No: 1
Szavazás: Nyílt
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NAPIREND:
Tárgya:

Előadója:

1. Bírósági ülnökök választása.

Dr. Várnai László
polgármester

2. Tájékoztató a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság
2006. évi tevékenységéről.

Dr. Várnai László
polgármester

3. Beszámoló a Kiskunhalas Város Közbiztonságának
helyzetéről.

Dr. Várnai László
polgármester

4. Beszámoló a Városi Rendészet 2006. évben végzett
tevékenységéről.

Dr. Várnai László
polgármester

5. Beszámoló a Kiskunhalasi Önkormányzati Tűzoltóság
2006. évi tevékenységéről.

Dr. Várnai László
polgármester

6. A közterület használat szabályozásáról szóló rendelet
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

7. A vásár és piac tartásáról szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

8. HALAS-GEOTERM Kft. alternatív és megújuló energia
hasznosítási beruházáshoz szándéknyilatkozat.

Dr. Várnai László
polgármester

9. Bács-Kiskun Megyei Villamos Energia Közbeszerzési
Társuláshoz csatlakozás.

Dr. Várnai László
polgármester

10. 2005. évi intézmény-felújítási pályázati támogatásának
pénzmaradványa.

Dr. Várnai László
polgármester

11. Családok Átmeneti Otthona rekonstrukciója c.
pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

12. Víziközmű létesítmények 2007. évi felújítási terve.

Dr. Várnai László
polgármester

13. Dél-alföldi régió ivóvíz-javító program helyzetéről szóló
2006. évi beszámoló.

Dr. Várnai László
polgármester

14. Kiskunhalas területének genetikailag módosított növényektől Dr. Várnai László
mentesnek nyilvánítása.
polgármester
15. Kunfehértó Horgászsor 1. szám alatti használati jogának
módosítása.
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Dr. Várnai László
polgármester

16. Pénzeszköz átadás és támogatásértékű keret felosztása.

Dózsa Tamás Károly
képviselő

17. Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának E-Közigazgatási és Informatikai Stratégiája.

Dr. Várnai László
polgármester

18. Önkormányzat oktatási intézményeinek alapító okirat
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

19. Önkormányzati óvodák szakmai beszámolója.

Dr. Várnai László
polgármester

20. Dél Bács-Kiskun Megyei Szakképzési konzorciumban
részvétel.

Dr. Várnai László
polgármester

21. Kiskunhalas város intézményeinek feladatai, a 2007. évi
költségvetési megszorító intézkedések végrehajtása.

Dr. Várnai László
polgármester

22.Kiskunhalas város sportkoncepciója 2007-2013.

Dr. Várnai László
polgármester

23. Kulturális szakemberek szervezett képzése.

Dr. Várnai László
polgármester

24. Kiskun Önkormányzatok Szövetségének tagdíj megfizetése.

Dr. Várnai László
polgármester

25. Önkormányzati általános iskolák körzethatárainak
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

26. Közművelődési és közgyűjteményi intézmények
érdekeltségnövelő pályázata.

Dr. Várnai László
polgármester

27. Gazdasági Program 2007-2013. kiegészítése.

Lukács László
alpolgármester

28. Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-től részvény
megvásárlása.

Dr. Várnai László
polgármester

29. Lakossági járdaépítés 2007. évi szervezése.

Pajor Kálmán
képviselő

30. „Belterületi közutak burkolat felújítása 2007”
támogatásához pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

31. Az Állami Számvevőszék által a „Kiskunhalas Város
Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi
ellenőrzéséről” című témában folytatott vizsgálat
megállapításaira készített intézkedési terv.

Dr. Várnai László
polgármester
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32. HAVI feladatainak TÖV Kft-nél történő ellátás
finanszírozása.
33. Pályázat kiírása polgárőr egyesületek számára.

Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester

34. OLLE műfüves pályaépítési program.

Dr. Várnai László
polgármester

35. Bács-Kiskun Megyei Szociálpolitikai
Kerekasztalhoz küldött delegálása.

Dr. Várnai László
Polgármester

36. Interpellációs válaszadás.
Interpelláció
00001 Új napirendi pont
1.) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bírósági ülnökök választása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Viszmeg Sándorné Városi Bíróság elnöke:
A bírósági ülnöki tevékenységre többen jelentkeztek, mint a megválaszthatók száma, ezért
magyarázatot szeretne adni arra, hogy miért csak 12 fő választható meg.
A ’90-es évek közepéig általános volt az ülnöki bíráskodás, vagyis a tanácsban való eljárás,
mint polgári, mint pedig büntető ügyekben. Ebben fokozatosan jelentős változás történt. A
polgári ügyekben a helyi bíróságoknál megszűnt az ülnöki bíráskodás, miközben büntető
ügyekben már csak azoknál a bűncselekményeknél kell egy szakbíróból és két ülnökből álló
tanácsban ítélkezni, ahol a törvény adott cselekményt 8 évvel, vagy ennél magasabb
szabadságvesztéssel fenyeget.
Ez az oka annak, hogy a korábbi 80 fős létszámú ülnök csapatuk mára 12 főre csökkent.
Az ülnökké válás feltételeit a jelentkező személyekkel a polgármester úr ismertetett, ezért
tisztában vannak a választás lehetőségeivel.
Őszintén tárja elő, hogy az egyeztetés során lehetőség szerint olyan személy, aki ebben a
ciklusban betölti a 70. életévét, lehetőleg ne legyen a megválasztott személyek között, mert
ennyivel kevesebb fővel dolgozhatnak a ciklus végéig. Kérte azt is, hogy aki korábban
színvonalas munkával működött és maga is jelentkezik, lehetőleg kerüljön be a 12 fős ülnöki
csoportba. Egy gyakorlott ülnök az újak bevezetésében sokat segítene.
Ennek ellenére a választás joga a képviselő-testületé és azokkal dolgoznak, akiket a képviselőtestület megválaszt.

Kérdések
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Jekő Attila képviselő:
A korábbi ciklusban dolgozók közül hányan jelentkeztek ismét ülnöki feladatra?
Dr. Viszmeg Sándorné Városi Bíróság elnöke:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy négy főről van szó, aki szívesen dolgozott
volna tovább és munkájával meg volt elégedve.
Az egész országban hasonló a gyakorlat, hogy az előkészítés során a bíróság elnökével
egyeztet az előterjesztő.
Hozzászólások
Aradszky Lászlóné képviselő:
Az ügyrendi bizottság ülésén javaslatot tettek az újabb 12 fős ülnöki listára. Ebben újabb
módosító indítványa van, miszerint Szemerédi Tiborné
helyett Hegyes Kálmánét kérik a
listára felvenni. Ezzel a módosítással kéri a napirendi pont elfogadását.
Hunyadi Péter képviselő:
Reménységgel tölti el a jelentkezők nagy száma. A demokrácia nem létezhet jogaikkal élni
kívánó, ezen jogokkal szabadon élni akaró emberek nélkül.
A közéletben való minél nagyobb részvétel kívánatos. Olyan kor van mögöttük, amely a
közéletből igyekezett kizárni mindenkit, a köz ügyeit élcsapatnak nevezett önjelöltek kezébe
rendelte. Nem is volt ajánlatos közügyekkel foglalkozni. Manapság pedig erős média kampány
folyik a közélettől való elfordítás, távoltartás érdekében.
Köszöni azoknak, akik vállalkoztak erre a feladatra és készek idejükből áldozni a közösség, a
közügy és minden halasi érdekében.
Nagyon kér minden halasit, hogy vegyenek részt Halas közéletében, kísérjék figyelemmel a
munkájukat. Erre lehetőség a WWW.kiskunhalas.hu honlapon van.
Szabó Károly képviselő:
Sérelmezi azt az eljárás, melynek során lépten, nyomon, most is a személyeket csereberélni
akarja a többségi frakció. Nem érti, hogy miért.
Az ülnökök nem a pártokat fogják képviselni. Előzetesen egyeztetett nagy nyilvánosság elé
kerülő névsorban ilyen mértékű változtatást javasolni nem lehet sérelem nélkül. Nyilvános
ülésen személyekről vitatkoznak. Akik az eredeti előterjesztésből kimaradtak, is alkalmasak
lettek volna a feladat elvégzésére, mint ahogy a most jelöltek is feltehetően. Amennyiben
változtatni akar a FIDESZ-KDNP frakció, azt tegye meg időben és ne sértsék meg jelentős
számú halasi személyiségi jogait.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Nem akart senkit megsérteni. Szemerédiné egyéni elfoglaltságaira hivatkozva vonta vissza
jelentkezését. Ezért cserélték le, más dolog nem vezérelte őket.
Váradi Krisztián (ÜGYREND)képviselő:
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A jelöltek között személyes hozzátartozó is van, ezért javasolja, hogy az érintett képviselő
jelentse be ezt a tényt.
Zuschlag János képviselő:
Azt szokták mondani, hogy a politika tartsa magát távol az igazságszolgáltatástól. Két esetben
lehet az igazságszolgáltatásba a politikai testületnek beleszólni: egyszer a törvény alkotásnál,
és az önkormányzatoknak pedig amikor bírósági ülnököt választanak.
A FIDESZ-KDNP frakció szokta mondogatni, hogy a szakmai kérdésekbe ne szóljanak bele,
és most ez vitathatatlanul szakmai kérdés. A korábbi ülnökök is a bíróságon dolgoztak, az
előterjesztett javaslatot is egyeztették a bíróság elnökével. Meglepődve tapasztalja, hogy
Aradszky Lászlóné olyan ismeretekkel rendelkezik, amivel más nem és a jelöltek jelentős
részét lecserélte. Ez szokatlan lépés. Az elmúlt 12 évben ez nem fordult elő ennél a napirendi
pontnál. Azt kéri a többségi frakciótól, hogy tekintse át a listát, és legyen lehetőség arra,
hogy a kért korábbi ülnökök is bekerülhessenek. Ezzel elkerülik a jövőbeni vitát az ülnökök
pártatlansága mennyire pártatlanok.
Pajor Kálmán képviselő:
Meglepődve hallja ezt a vitát, ami politikaivá kezd alakulni.
27ember jelentkezett ülnöknek és 12 főre van szükség. Törvény szerint az önkormányzati
képviselő-testületnek van joga választani. Döntési helyzetben vannak, hozzanak határozatot.
Halász Balázs képviselő:
A négy év letelt, amire a korábbi ülnökök megbízása szólt és most egy új választás előtt
állnak. A jelentkezők mindenféle társadalmi réteget képviselnek, politikai vonzat nélkül.
Jelentkezésnél nyilatkoztak pártatlanságukról.
Kószó János képviselő:
Erről a választásról képviselői munkája során negyedszer fog szavazni. Ilyen módszer és vita
erről az önkormányzati képviselő-testületi ülésen nem folyt.
A felsorolt 27 személyből 3 főt ismer összesen. Ragaszkodik a városi bíróság elnökével
egyeztetett névsor szavazásához. Nem a személyek, hanem a módszer ellen van kifogása.
Hunyadi Péter képviselő:
Az ülnökválasztás törvényi feltételét ismerteti az előterjesztés szerint: „Ülnöknek az a
büntetlen előéletű magyar állampolgár választható meg, aki 30. életévét betöltötte.” Más
szempontról szó nincs és nem is lehet. Nem érti a vitát.
Jekő Attila képviselő:
Az előterjesztést tovább kellene olvasni, ahol le van írva, „ Városi Bíróság elnökével
lefolytatott előzetes egyeztetés alapján.” Megszületett egy szakmai egyeztetés, amit a politikai
testület szeretne felülbírálni. A „ Kiskunhalas nyilvánosságáért „ díj átadásakor szóba
került, hogy szakmai dolgokba ne szóljon bele politikai szervezet. Most mégis megteszi a
FIDESZ-KDNP frakció?
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Máté Lajos képviselő:
Bejelenti, hogy testvére Máté László, aki a felhívásra jelentkezett. Saját döntése volt, de
bejelenti érintettségét.
Jekő Attila hozzászólásában kifogásolja a szakmai egyeztetés eredményének vitatásra
vonatkozó véleményt, mert csak egy javaslat van előttük.
Aradszky Lászlóné képviselő:
A város területéről minden 30. életévét betöltött állampolgár jelentkezhetett ülnöknek, aki
minden más feltételnek is megfelelt. Kitöltötte a jelentkezési lapját. Jelölésre javaslatot tehet
bármelyik képviselő az előterjesztésben szereplő jogszabályi kivonat szerint.
Kezdőként is beletanul a feladatvégzésbe és a négy évet végig fogja becsülettel dolgozni, az
általuk javasolt valamennyi jelölt
Zuschlag János képviselő:
A FIDESZ frakció a bíróság elnökével egyeztetett listát bírálja felül. Azon nem lehet
vitatkozni, hogy a bíróság szakmailag illetékes az előkészítésben. A FIDESZ frakció a javasolt
személyeket le szeretné cserélni, ami sokat elárul a mentalitásról és a stilusról. Ezért nem
értenek egyet ezzel a javaslattal.
A korábbi ciklusban dolgozó ülnökök tapasztalattal rendelkeznek, amit nem lehet egy-két
alkalommal megtanulni. Ezért kéri a FIDESZ frakciót, hogy tekintse át még egyszer
javaslatát.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Meglátása szerint ez a kérdés sokkal fontosabb annál, hogy személyeskedésbe torkolljon a
vita. Az ülnökökkel találkozik munkája során és tudja, hogy felelősségteljes munkát végeznek.
Mindenképpen megérdemlik, hogy a korábbi ülnököknek méltó képen mondjanak köszönetet.
Pajor Kálmán képviselő:
A bíróság elnöke a napirendi pont tárgyalásának elején kijelentette, hogy azokkal dolgozik,
akiket a képviselő-testület megválaszt.
Megítélése szerint már méltatlan helyzetbe hozzák a jelölteket ezzel a vitával javasolja, hogy
szavazzanak.
Dr. Nagy András képviselő:
Az első javaslatból 5 jelölt maradt, akik között lehet a korábbi 4 ülnök. Ehhez még hozzátéve
a másik 8 jelöltet, megválaszthatók az ülnökök véleménye szerint.
Jekő Attila képviselő:
Amennyiben a 27 jelölt megfelel a törvényi feltételeknek, akkor mi alapján választotta ki a
FIDFESZ frakció a 12 főt? Milyen szakmai bírálati szempontot alakítottak ki?
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Váradi Krisztián képviselő:
A személyes érintettséget Máté Lajos képviselő bejelentette, a szavazásból történő kizárásról
a képviselő-testületnek kell döntenie. Erre történő szavazást kér elrendelni.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja .
Dr. Viszmeg Sándorné Városi Bíróság elnöke:
A hozzászólásokból egy félreértést vélt felfedezni, amit tisztázni kíván. Az előkészítés során a
jelöltek névsorának összeállításakor nem választott ki személy szerint senkit. Arra figyelt,
hogy a korábban már ülnökként dolgozók közül, aki kiváló munkát végzett és további
feladatot vállalt úgy, hogy a feltételeknek megfelelt, lehetőleg szerepeljen a jelöltek között.
Ők is jelentkeztek a további működésre az előírás szerint.
Korábban a választás könnyebb volt, mert a munkahelyek ajánlották az ülnököket és biztosak
lehettek abban, hogy saját képviseletüket megfelelő emberekkel akarták ellátni.
Most egyéni jelentkezés alapján történt, és el kell ismerni, hogy a törvényi feltételeknek mind
a 27 fő megfelelt. Gyakorlatilag 12 főnél többet nem lehet megválasztani.
Akik most nem kerülnek be, azt ajánlja a bírósági tárgyalásokon bármikor részt vehetnek,
mert azok nyilvánosak.
Dr. Várnai László polgármester:
A napirendi pont vitája méltatlan volt, a gyakorlat pedig szokatlan. „Nehéz vakokkal
színekről beszélni” - jegyzi meg a helyzet összegzéseként.
Először a módosító indítványról,
képviselőkről.

majd a személyes érintettségről kér szavazást a

Zuschlag János képviselő módosító indítványa, hogy további egyeztetés szükséges. Erről kéri
a képviselők szavazatát.
No: 1

12

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 15:52:13

>449<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

10
13
1

100.00%
100.00%
0.00%

41.43%
58.16%
0.41%

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:

Máté Lajos képviselő úr érintettsége miatt a döntésből való kizárásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 15:52:13

>449<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

9
13
2

100.00%
0.00%
0.00%

37.60%
58.16%
4.24%

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:

Az ügyrendi bizottság módosított javaslatát teszi fel szavazásra.
No: 1
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 15:52:13

>449<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

14
3
7

100.00%
0.00%
0.00%

58.33%
12.50%
29.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

24
0
0

100.00%

100.00%
0.00%
0.00%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Efogadva
Határozat:
49/2007.Kth.
Bírósági ülnökök választása.

Határozat
Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tv. 124.§ (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva
négy évre szóló időszakra az alábbi személyeket választja meg a Városi Bíróság nem
hivatásos ülnökeinek:
1. Ardai Béla
2. Bálint Buzás Ferenc
3. Borbás Zoltánné ( Magurai Teréz )
4. Dr. Cseri Lászlóné ( Varbai Éva)
5. Csordás Éva ( Hirth Éva )
6. Gáspár Endréné ( Kertész Teréz )
7. Hegyes Kálmánné (Németh Erzsébet)
8. Kis Zoltánné ( Rigó Mónika)
9. Máté László
10. Rózsa Imréné ( Nagy Katalin)
11. Tallér Sándorné ( Maruzsa Margit)
12. Vas Lajosné ( Varga Erzsébet)

Kiskunhalas Bálvány u 16
Kiskunhalas Alsóöregszőlők 137/a.
Kiskunhalas Pipacs u. 17.
Kiskunhalas Margaréta u. 11.
Kiskunhalas Gaál Lajos u. 4.
Kiskunhalas Pozsony u. 63/b.
Kiskunhalas Pozsony u. 94.
Kiskunhalas Kassa u. 24.
Kiskunhalas Csap u. 2/b
Kiskunhalas Kiffer u. 7.
Kiskunhalas Fenyő u. 26.
Kiskunhalas Bajza u.8/a.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Viszmeg Sándorné Városi Bíróság elnöke
Érintettek
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00002Új napirendi pont
2.)NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság 2006. évi tevékenységéről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti Árvai Ferenc hőr. dandártábornokot és gratulál tábornokká történő kinevezéséhez.
További szakmai tevékenységéhez sok sikert kíván.
Árvai Ferenc hör. dandártábornok:
Előjáróban megköszöni a gratulációt, és azt a lehetőséget, hogy tájékoztathatja a képviselőtestületet a Határőr Igazgatóság munkájáról.
Írásos tájékoztatója mellett a legfontosabb eseményeket kiemeli, miszerint feladatukat nagy
mértékben meghatározta a Schengeni ellenőrzés, amit 15 nemzetközi szakember hajtott végre
az igazgatóság területén és az egész országban. Nemzetközi testület úgy értékelte
felkészültségüket, hogy ide már nem kell visszajönniük utólagos ellenőrzésre, nem úgy a másik
9 csatlakozó ország esetében.
Az informatikai rendszer megvalósulása esetén Magyarország 2008. január 1-én
csatlakozhat a teljes jogú Schengeni tagsághoz, ami azt jelenti, hogy a belső határokon
Szlovák, Osztrák, Szlovén viszonylatban megszűnik a határforgalom ellenőrzés és a külső
határon közlekednek, így kiskunhalasnak is külső határa lesz.
Másik meghatározó változás volt az életükben, hogy 132 év után megszűnt a
Belügyminisztérium. Európában nincs is több ilyen ország, ahol ilyen minisztérium nincs.
Irányításuk átkerült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz.
Ezzel kapcsolatban egy új kormányhatározat három alapvető feladatot írt elő a rendőrség és
a határőrség részére. Ezek a rendőrség régiós átszervezése, a határőrség rendőrség
integrációja és három határőr igazgatóság megszüntetése.
Munkabizottságok dolgoznak, folynak a hatásvizsgálatok a legjobb végrehajtás érdekében.
Amennyiben a politikai egység meglesz a törvények módosításához, akkor a határőrség és a
rendőrség integrációja ebben az évben megvalósulhat.
Negatívan érintette igazgatóságukat a költségvetési szigorítás. 1.12 milliárddal kevesebb
központi előirányzatot kapott a határőrség személyi juttatásokra. Átszervezést kellett
végrehajtaniuk, aminek az lett az eredménye, hogy az igazgatóságról 83 fő távozott.
Júniusban érkeznek végzős hallgatók helyükre, de ez az átszervezés negatívan befolyásolta
munkájukat.
Általános feladatukon kívül még számtalan feladatuk volt. Legfontosabbként emeli ki a Duna
melléki madárinfluenza, Bodoglár melletti madárinfluenza, Duna-Tiszai árvíz eseményeket,
ahol közrend, közbiztonsági feladatokat láttak el. Legutóbbi legnagyobb feladatuk volt,
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amikor Csongrád és Bács megyei rendőr századokat felvezényelték Budapestre a zavargások
biztosítására, akkor kollégái látták el a településeken a közrend-közbiztonsági feladatokat.
Ezzel a zöldhatár őrizettől és határvédelmi feladatoktól vonták el az erőt.
Feladatuk végzéséről statisztikát készített, amit csatolt a tájékoztató írásos anyagához.
Néhány adatot emel ki, melyek szerint 125%-al nőtt az embercsempészet elfogása az
igazgatóság területén. 52 kg. kábítószert sikerült felfedezni átutazóknál, 19 nagy értékű lopott
gépkocsit fogtak meg, ezek között volt 30 milliós busz, 40 milliós mercédesz, és kamionok is.
Tapasztalatuk, hogy az államhatáron növekszik a robbanóanyag és fegyver csempészet.
Románia csatlakozása óta a cigaretta csempészet is virágzik a déli határszakaszon. Tavaly
egész évben 30 millió értékű cigarettát fogtak el. Idén március 1-jén már 42 milliónál
tartottak.
Az elmúlt év decemberig szigorú takarékossági intézkedések betartásával dolgoztak.
December 19-22 között megkapták a hiányzó támogatást, így két nap alatt 60 millió Ft-ot
kellett elkölteniük.
Technikai fejlesztésükről szól még néhány szót, miszerint már 26 új gépjárművet kaptak, a
napokban ismét 20 új gépjárművet, amiben nincs benne a terepjáró.
120 új számítógépet kaptak, amivel megvalósítják a Schengeni információs rendszert.
Több helyen a határátkelők kialakítása folyik, amit Schengeni alapból finanszíroznak.
2007. év fő feladati a Schengeni csatlakozás előkészítése és végrehajtása, létszám bővítés
rendezése, 83 tiszthelyettes 11 tiszt kolléga fogadása, gépjárművek átvétele. Legnagyobb
feladatuk a rendőrség, határőrség integrációja lesz.
Sajnálatos tényként említi, hogy a tavalyi dologi előirányzat 70%-át kapták meg ebben az
évben. Többi tartalékban maradt és csak akkor kapják meg, ha a konvergencia program
sikere ezt lehetővé teszi. Ebből nem lehet garantálni a külső határok felügyeletét.
Kérdések
Hunyadi Péter képviselő:
Schengeni ellenőrzés május 12-23 között volt. Amennyiben ez az ellenőrzés szeptember 18 és
október 23 között lett volna, mit állapított volna meg a bizottság?
A kormányt nem érdekli a nemzetbiztonság, ez tudott dolog. Volt Európai Uniós reagálás
erre a helyzetre, hogy a határ védtelenné vált?
Halász Balázs képviselő:
A külföldiek közlekedési szabálysértésekor kiszabott bírságok beszedésére van valamilyen
lehetőség?
Jerémiás Béláné képviselő:
Mit jelent az, hogy a szolgálatot elbizonytalanította a nyugdíjazás többféle értelmezése?
Akik szeptember 18- és október 23-a között máshol teljesítettek szolgálatot, hogyan voltak
felkészítve az ott elvégzendő munkára?
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Pajor Kálmán képviselő:
A tájékoztató szerint a rendőrség és a határőrség összevonása némi zavart okozott. Most már
világos a két szervezet munkamegosztása, különös tekintettel a rendőrség megerősítésekor
végzett munkára?
Mit takarnak a kormányzati szinten gyakran félreértelmezhető intézkedések?
Szeptember 18 és október 23 között a rendőrség munkájának biztosítása volt a feladatuk.
Ilyen esetben a határőröket rendőr ruhába bujtatják? Milyen feladatokat kap ilyenkor a
határőrség? Fel vannak készítve a végzendő feladatra?
Dr. Szász Éva képviselő:
Gratulál a dandártábornok kinevezéséhez.
Ő is kíváncsi arra, hogy a rendőrség feladatainak végzése során mennyire felkészültek a
határőrök?
Szabó Károly képviselő:
Határőrségnek a helyi lakossággal milyen a kapcsolata?
Mennyire tudnak egymásra támaszkodni?
Az állomány pszichológiai felkészítése milyen szinten van?
Egykori HŐR lovas iskola fedett lovarda sorsa mennyire rendezett?
Árvai Ferenc HŐR dandártábornok:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy szeptember 18 és október 23 közötti
időszak nem befolyásolta volna a Schengeni ellenőrzést, mert sz szigorúan szakmai jellegű
volt.
A kérdéses időszakban nem vettek részt a rendőri oszlatásban, hanem a felvezényelt rendőrök
helyett adott településen kellett a közrend és közbiztonsági feladatokat átvenni. Szeptember
18-án 1.700 rendőri hatáskörbe utalt intézkedése volt a HŐR Igazgatóságnak. Szeptember 1823 között 170 intézkedés. Nem ők mentek fel Budapestre és egyenruhájuk sincs a
rendőrségtől.
Árvíznél, madárinfluenza esetében csak a közbiztonságra kellett figyelniük.
A rendőrség , határőrség integrációja meglesz. Ehhez törvényeket és alkotmányt is
módosítani kell.
A szabálysértési bírság bírósági eljárás keretén belül rendeződik. Még nincs jogerős végzés.
Az állomány elbizonytalanodott. Korábban biztos jövő várta őket. Két éve folyik a szolgálati
törvény változtatása. Itt –20 fokban és +40 fokban is kint kell lenni a határon, szabadban. Ezt
átlagfizetésért nem fogja senki ellátni. Fokozott fizikai megterhelésnek vannak kitéve, döntési
kényszerben vannak, pillanatokon belül kell a fegyverhasználatról is dönteni. Ki vannak téve
annak is, hogy rájuk lőnek.
A magánnyugdíj pénztárakkal kapcsolatban félrevezették őket. Amennyiben most valaki nem
tud elmenni nyugdíjba, 2-3 év múlva 30-40 E Ft-al kevesebb lesz a nyugdíja.
Az állomány tagjait verseny és stressz helyzetekre felkészítik.
Nyugdíjba vonulókat a fiatalokkal nem lehet pótolni. El kell telni egy jelentős időnek, hogy
tapasztalatot szerezzenek.
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A helyi lakosságnak és a határőröknek a kapcsolata tradicionálisan jó. Határmenti területen
sokkal gyakrabban találkoznak határőrrel, mint rendőr járőrrel. Kelebiai határrendészet
létszáma 270 fő, megegyezik a Tompai Rendőrőrs létszámmal. Tompán 12 rendőr van. A
lakosságnak mindegy, hogy határőr vagy rendőr járőrörözik, csak baj esetén tudjon kihez
fordulni.
A lovas iskola fedett része a Lovas Klub által bérelt. A melegítő pálya ingyen használható.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Valóban többször lehet határőrrel találkozni, mint rendőr járőrrel, ami mindenképpen
biztonságot ad a lakosságnak.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
Megköszöni a dandártábornok úr tájékoztatóját, eredményes munkát kívánva a jövőben.

00003Új napirendi pont
3.) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Városi Rendészet 2006. évben végzett tevékenységéről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Husti János rendőrkapitány:
Prezentációval mutatja be a közbiztonság helyzetét.
Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Tudomása szerint 611 fegyverviselési engedélyt adtak ki Kiskunhalason. Ebből hány
vonatkozik vadászfegyver tartására?
Jerémiás Béláné képviselő:
Mennyibe kerül egy sebességmérő?
A felsorolt bűncselekmények mellett szerepel „Egyéb” kategória. Mit takar ez a megnevezés?
Pajor Kálmán képviselő:
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Az októberi és a márciusi budapesti ünnepségek biztosítására Kiskunhalasról is rendeltek fel
rendőröket.
Hogyan ítéli meg a kapitány úr a rendőri fellépés törvényességét, a törvények betartását?
Dr. Várnai László polgármester:
A kérdés nem tartozik a napirendi pont témakörébe, ezért megkíméli a kapitány urat, hogy
ebbe a polémiába belemenjen.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Több településen látható az a szenzoros sebességmérő ami kiírja az autók közlekedési
sebességét. Az 53. sz. főút átmenő forgalmának lassítására jó megoldásnak tartaná a
rendőrkapitány hasonló felszerelését?
Dr. Husti János rendőrkapitány:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a külföldiek bírságolása minden
beszámoló alkalmával felmerül, de a helyzet változatlanul megoldatlan. Nem tudnak a
külföldi szabálysértőkkel mit kezdeni. Kiszabják a bírságot, de a behajtás már nem az ő
feladatkörük. Jogszabályi háttere sincs. Az UNIO-n belüli szabálysértések esetén a 40 E Ftnál magasabb bírságot behajtják. Helyszíni bírság maximum 10 E Ft ami ez alatt van.
A fegyvertartási engedélyek Kiskunhalason csak vadász és sport fegyverekre szól, önvédelmi
fegyverviselési engedély kiadása a Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányság feladatkörébe
tartozik. Azt nem tudja szám szerint, hogy a 611 engedélyből hány a vadászfegyverre
vonatkozó.
Az ismert bűncselekmények között az egyebek pl. a foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés is beletartozik.
A budapesti események értékelése nem feladata. A kiskunhalasi rendőrkapitányság rendőrei
ellen nem tettek feljelentést, mert nem adtak rá okot, tehát a rendőreik törvényesen
intézkedtek Budapesten.
Fáma sebességmérő ára 1.8 millió Ft bekerülési értékű. Napi ára nem ismert. Új árajánlatra
vár.
Az említett sebességmérő órák véleménye szerint nem érik el azt a célt, amennyibe kerülnek.
Arra jó, hogy a gépkocsivezető látja, hogy jó a kilométerórája vagy nem. Tapasztalata szerint
nem tölti be a sebességkorlátozás célját.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Fáma lézer már hiányolt az 53. sz. főúton.
Jó kezdeményezés a körzeti rendőrök alkalmazása. 42855 azonosítóval rendelkező rendőrrel
járta a körzetet és azt tapasztalta, hogy a lakosság bizalommal fogadta őket. A képviselői
megbeszélésen is elmondta, hogy nem kell tőlük félni, meg kell keresni őket probléma esetén.
Valamikor kezdeményezte, hogy legyen egy postaláda, ahová a lakosság jelzéseit bedobhatja.
Pajor Kálmán képviselő:
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Örül, hogy a budapesti zavargásokon legalább a halasi rendőrök törvényesen jártak el, ezek
szerint legalább rajtuk volt azonosító jel.
A bűnmegelőzés, és az ifjúság nevelés vonatkozásában végzett munkát nagyon jónak és
hasznosnak ítéli, természetes a többi felelősségteljes munkájával együtt.
Az áldozatvédelmi iroda működésének nagyobb nyilvánosságot kér adni, mert ez a lehetőség
nem nagyon ismert a városban.
Jerémiás Béláné képviselő:
Megköszöni, hogy a randalírozó motorosokat a város központjából kitiltották.
Váradi Krisztián képviselő:
A kapitány úr kinevezését követő TV nyilatkozatait
látva, öröm számára, hogy
elhivatottsággal rendelkezik a közrend és a bűnmegelőzés tekintetében. Elismerését
tolmácsolja és sok sikert kíván a további munkájához.
Közlekedésbiztonság területén az értelmetlen halálesetek megelőzése komoly gondot fordít.
Kiskunhalason az 53. sz. főút kereszteződésében a közlekedési lámpánál sokszor van
balesetveszély. Számtalanszor tapasztalja, hogy az egyirányú utcában a kerékpárosok
figyelmen kívül hagyják a kötelező szabályokat. Közlekedési moráljukat meg kellene
szabályozni.
Kéri, hogy a szabálytalanul parkoló gépjárműveket sűrűbben ellenőrizzék, mert sokszor okoz
közlekedési anomáliákát.
A kapitányság munkájához sok sikert kíván.
Máté Lajos képviselő:
A prezentációból is jól látható, hogy a rendvédelmi szervezetek közötti együttműködés jól
működik és egyre fokozódik. Ezen szervezetek hatékonyabb működés első sorban a
társadalmi támogatottsággal lehet emelni. Őszi események során az új többség bizalma
megrendült a rendőrségi intézkedéssel szemben. Kéri, hogy mindent tegyen meg a rendőrség,
hogy a bizalom visszaálljon és ne a hatalom őreként, hanem a rend, a törvényesség betartása
legyen a zászlóra tűzve.
Annak a kérdésnek a feltevését jogosnak tartja, hogy a halasi rendőrök miként szerepeltek
Budapesten október 23-án, mert halasi polgárok is voltak a békés tüntetéseken.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Köszönetet mond azért a kezdeményezésért ami az oktatási intézmények körüli rendőri
felügyeletért, ami mindenki megelégedésére szolgál. A különböző szakmai bemutatók is nagy
hatással vannak a fiatalokra, amiket nagyon hasznosnak tart.
Az elmúlt években is a beszámolókat megelégedéssel fogadta el a képviselő-testület.
Megítélése szerint egy jó szakemberekből álló közösséget vett át a kapitány úr. Gratulál a
korábban elért eredményesség javításához. A további munkához kíván sok sikert.
Halász Balázs képviselő:
Dicséretesnek tartja a rendőrök iskola közeli jelenlétét.
A városban több helyen van lakó és pihenő övezet, amit az arra közlekedők nem vesznek
figyelembe és a kötelező szabályokat nem tartják be.
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Sok baj van a jobb kéz szabály betartásával is, aminek ellenőrzését kéri. Sűrűbb jelenlétet kér
a munka befejezési időpontban, mert akkor közlekednek legtöbben ebben az övezetben.
Hunyadi Péter képviselő:
Fiatalkorúak körében végtett megelőző tevékenységet köszöni, kéri hogy ezt fokozzák. Civil
szervezetekkel való összefogás, talán a hatékonyságot is növelné
DADA programhoz a civil szervezetekben lévő, erre alkalmas pedagógusok bevonását
javasolja.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Hosszú sebészi pályafutása során tapasztalja, hogy szombat éjszaka nagyon sok balesetet és
haláleset van a discóból hazatérő fiatalok körében. Hatékonyabb ellenőrzést kér minden
téren. Elrettentő esetként ismerteti, hogy előfordult, hogy 7 fiatal ült egy autóban, akik közül 6
fiatal meghalt. Saját gyermekeink érdekében fokozottabb fellépést kér ezen a területen.
Dr. Husti János rendőrkapitány:
Az elhangzó észrevételekre reagálva elmondja, hogy a közlekedés biztonságot kiemelten
kezelik. Lehet még ezt a tevékenységet tovább fokozni. Minden szombaton tartanak
közlekedésrendészeti ellenőrzést. Discó baleset szimulációs bemutatókat tartanak a fiatalok
részére. A gyerekeket oktatják a biztonságos közlekedésre, és mindezt ellenőrzik is, hogy
betartják-e.
A jobb kéz szabályt nem nagyon ismerik, mert a balesetek során legtöbbször az elsőbbség
megadás elmulasztása az ok.
A parkolások során áldatlan állapotokat tapasztalnak. Rendszeresen zaklatják a tilosban
parkolókat, de nem minden esetben bírságolnak.
Az áldozatvédelmi iroda rendszere most változik. Feljelentővel ismertetik ennek létét.
A DADA program keretében rendőrök tartják az előadásokat. Civilek is megtarthatják.
Oktatási minisztériumoktól megkapják a programok ismertetőjét és annak időpontját,
amelynek alapján a pedagógusok választhatnak, hogy melyiken akarnak részt venni.
kiváltására.
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság is kapott pénzfedezetet a túlórák kifizetésére. Ezért nem
voltak kevesebben abban az időben, amikor Budapesten is teljesítettek szolgálatot, mert
szabad idejükben is bent voltak a kollégák.
Rendőrséggel kapcsolatos bizalomért dolgoznak. A rend híve, mindenkit tisztelnek, akik
betartják a szabályokat és fellépnek azokkal szemben akik nem tartják az be. Példaként
említi, hogy a demokrácia nem arról szól, hogy bárki bárhol kiabálhat, hanem arról, hogy a
többieknek joguk van a csendhez. Ezt az irányt képviseli.
A randalírozó gyermekek szüleitől nem akarja elvonni azt a kötelességet, hogy nevelje
gyermekét. Nem akarja a rájuk vonatkozó feljelentések számát növelni.
A discók ellenőrzését mindig megtartják, de szívesen várják a pedagógusokat és szülőket,
hogy gyermekeik viselkedését figyeljék meg és küldjék haza, ha nem megfelelően viselkedik.
Köszöni a jó kívánságokat. A kapitányságot jó állománnyal vette át, ezért biztos abban, hogy
még jobb eredményeket érnek majd el annak érdekében, hogy, jobb hangulat legyen, hogy
szívesebben jöjjenek a kollégák dolgozni és akkor eredményesebben is dolgoznak. Ez a célja
és reméli, hogy 2008-ban erről számolhat be.
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Dr. Várnai László polgármester:
Megköszönve a válaszadást, megállapítja, hogy nagyon színvonalas beszámolót hallottak a
rendőrség munkájáról. Nem, hogy törést érzékelnének, a rendőrség munkájában, hanem
egyre jobban dolgozó rendőrkapitányságuk van Kiskunhalason. Ezt nem csak a számok
mutatják, hanem a panaszok egyre szűkebb területre szorítkoznak.
Az elmúlt években felvetett képviselői észrevételekre történtek intézkedések.
A bűncselekmények felderítése is fontos mutatószám, bár az optimális az lenne, ha nem
lennének bűncselekmények és nem kellene felderíteni semmit.
A vagyon védelme szintén nagyon fontos.
Állampolgárok helyett a rendőrök nem tudnak eljárni. Szabályokat az állampolgároknak kell
betartani. Közlekedési morál alakítása az állampolgárok feladata.
Neki és az állampolgárok többségének is töretlen a bizalma a rendőrséggel szemben.
Valamennyien elítélik a randalírozó tüntetők tetteit, akik alapvetően veszélyeztették a
rendőrök élet és testi épségét a budapesti megmozdulások során. Nagyon rossz kitérőnek
találja a hozzászólások erre vonatkozó részét.
Nagyon köszöni a rendőrség elmúlt évi tevékenységét és számítanak a további jó
együttműködésre.
A sebességmérő megvásárlása során a rendkívül szűkös gazdasági helyzetük ellenére is
felajánlja az önkormányzat segítségét.
Végül a beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-testületnek, az előterjesztésben foglaltak
szerint.
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Határozat
A képviselő-testület a Városi Rendőrkapitánynak a Kiskunhalas Város közbiztonságáról szóló
beszámolóját elfogadja és megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a
Rendőrkapitányság személyi állománya minden tőle telhetőt megtett a közbiztonság javítása
érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Husti János r. őrnagy Városi Rendőrség kapitányságvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT T ÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Városi Rendészet 2006. évben végzett tevékenységéről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Jerémiás Béláné képviselő:
Közterület Felügyelet köztisztasági szabályok megsértése 127 esetben történt a beszámoló
szerint. Miért ilyen kevés esetben?
Sokkal többre lenne szükség.
Szabó Károly képviselő:
Bevételeknél szerepel egy tételben az iparűzési adó összege is. Ez, hogy működik?
Töröcsik Dávid rendészeti osztályvezető:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a köztisztasági szabályok megsértése
bővebb kört ölel fel mint a közterületi szemetelés. Ez is beletartozik, a zöld hulladék
elhelyezésével, és építési törmelék elhelyezésével együtt. Ez köztisztasági szabálysértésnek
minősül.
Felderítés eredményessége jelentősen eltér egymástól. Általános szemetelés felderítése
lehetetlen. Volt arra is példa, hogy egy vidéki emberrel kellett összeszedetni az autóból
kiöntött hamutartó tartalmát.
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Látványosabb a háztartási hulladék elhelyezése közterületen. Ebben a vonatkozásban végzett
felderítő tevékenységük nagyon csekély. Ilyenkor kilopják a szemetet. A közterület felügyelők
egyenruhában látják el a feladatukat. Jelenlétükben senki nem tesz ki szemetet a közterületre.
Pozitívum, hogy az építési törmelék elhelyezőjét minden esetben felderítették.
A beszedett iparűzési adót a vásárokban és a piacon szedik be a rendelet előírása szerint.
Hozzászólások
Soós Árpád képviselő:
Illegális szemét lerakás felderítését fokozottabban kellene végezni, majd az elszállítását
hamarabb kellene elvégezni.
Az Eötvös utca egyirányú, és az autók az út mindkét oldalán parkolnak.
Buszmegállóknál sok esetben nem tudnak a beállóba beállni hasonló okból. A buszok és a felleszállás az úttest közepén történik.
Több utcában tapasztalható, hogy a járdák széléhez nagy termésköveket helyeznek ki, hogy az
autók ne hajthassanak fel a járda melletti útszakaszra, ami balesetveszélyes. Sötétben nem
láthatók a kövek. Eltávolításukat kéri tekintettel arra, hogy közterület foglalási engedélyt kell
ehhez szerezni a tulajdonosoknak.
Töröcsik Dávid Városi rendészeti osztályvezető:
Köszöni a konkrét észrevételeket, a szükséges intézkedéseket megteszik.
Terméskövek vonatkozásában elmondja, hogy a lakosság által gondozott zöldfelület
megóvására helyezik ki ezeket. Érdeksérelem nélkül akarják ezeket felszámolni. Erre
vonatkozóan előterjesztést készít majd, amit már korábban is megtett bizottsági szinten.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 2
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 16:01:26
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51/2007.Kth.
Beszámoló a Városi Rendészet 2006. évben
végzett tevékenységéről.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városi Rendészet 2006. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Töröcsik Dávid Városi Rendészeti Osztály vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Önkormányzati
tevékenységéről.

Tűzoltóság 2006. évi

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Babud Jenő tűzoltóparancsnok:
Tűzoltóság 3 pilléren nyugszik: 1.) Technikai ellátottság
ami 50%-os a halasi tűzoltóságnál. Van 3db a kor követelményének megfelelő autójuk, és van
2+1 autójuk, ami már nem felel meg a követelményeknek. 20 évesek. Egyik a létra, másik a
műszaki mentőautó. A létra mai napon is üzemképtelen, javítás alatt áll. Ha most egy magas
pontot kellene sürgősen elérniük, akkor Kiskunfélegyházáról kellene eszközt kérniük. Ez
sokszor felmerül gondként, mert a városüzemeltetésnek is sokszor kellene ilyen segítség.
A műszaki mentő beszerzése az önkormányzat által is támogatott beszerzés. A következő évben
lesz itt az autó. 2005-ben a képviselő-testület úgy határozott, hogy beszerzés előtt még egyszer
ezt a döntést meg kell erősíteni. Ennek lassan itt az ideje, mert ezen határozat birtokában
lehetne a környező települések önkormányzatait bevonni.
Az új autók is már 10 évesek. Kellene egy tartalék is.
Elkészült a Tűzoltóság 2007-2011-es fejlesztési koncepciója, amiről a polgármester úrral már
egyeztettek.
2. pillér: A személyi állomány.
Hasonló gondjaik vannak, mint a Határőr Igazgatóságnak. Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumhoz kerültek egyetlen egyenruhásként. Nem is igazán tudják
őket itt kezelni. Valamennyi szabályozás sem egy minisztérium kezében van. Embereik ezért
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bizonytalanok és ezért választják tömegesen a nyugdíjazást. Kiskunhalason 8 ember megy
nyugdíjba. Ebből 4 fő tiszt. Közöttük az ő helyettese, osztályvezetője, kiemelt főelőadója és
egyik szolgálatparancsnoka. Pótlásnál hasonló gondok adódnak mint a Határőr
Igazgatóságnál.
Laktanya tulajdonjoga még mindig rendezetlen. A miniszterasszony nem kötelezhet senkit,
hogy átadja, vagy átvegye azt. Nem rendezett, hogy kinek a feladat a beázás, kazáncsere,
hőszigetelés, ablakcsere ami felmerül. Ez országos jelenség.
A pótlékokkal is baj van, mert először a veszélyességi pótlékukért-, a délutáni és éjszakai
pótlékukért-, most a túlszolgálati pótlékukért pereskednek. Mióta parancsnok, szinte
állandóan perben van a saját állományával.
Per alatt van a ledolgozandó idő miatt. Három éve folyamatosan csökken a munkaidő keret.
Tavaly 52 óra volt, majd 50-re csökkent majd jövőre 48 óránál akar a Kormány szabályozni,
de ez ellentétes az Uniós elvárásokkal. Ebben nem kíván állást foglalni.
Évekkel ezelőtt megegyezés született, hogy vagy létszámot, vagy pénz kapnak a rendezéshez,
most azonban bizonyos szolgálatszervezési szabályokat újra készítenek, és a beígért segítség
egyikét sem kapják meg. A munkaidőt csökkenteni kell, ezért az elmúlt évben a korábbi
tartalékait élték fel, idén a különleges szereikre párhuzamosítottak. Három szeren ül egy
sofőr. Ezt tovább nem lehet húzni. Jövőre a fecskendők melletti létszámot is csökkentik.
Keresik az új megoldásokat és alkalmas embereket.
Dr. Várnai László polgármester:
Megjegyzi, hogy az önkormányzati körbe tartozó összes intézmény közül a legjobban keresők
a tűzoltók amellett, hogy minden ágazatnak megvan a maga problémája.

Kérdések
Máté Lajos képviselő:
Mit jelentene az I. kategóriába való visszasorolás? Kiskunmajsán szervezés alatt álló
tűzoltóság mennyire befolyásolja a helyi tűzoltóság lehetőségeit?
Szabó Károly képviselő:
A társasházak és magas épületek tűzvédelmi helyzetéről mi a tapasztalat?
Riasztás ugye nem régiós szintre fut be?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Egy évben a létrás jármű hány napot nem használható?
Babud Jenő tűzoltóparancsnok:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva lemondja, hogy kategóriát és a létszámot újra sorolták.
Országos Katasztrófavédelmi főigazgató vizsgája felül a miniszterasszony utasítására ezt a
mutatót. Egy szempont rendszert a dolgoztak ki, ami azon alapult, hogy mekkora terület és
hány lakos él ott. Milyen a belakottsága, idegenforgalma, ami módosító tényezőként szerepelt.
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Erre egy pontrendszert dolgoztak ki, ami alapján az 5 kategória meghatározásra került.
Kiskunhalas a skálán a 4-esen lesz. 121 ha-t 63 000 embert védenek. Ez erős 2-es kategória,
de az elérhetőség miatt lesznek a 4-esben. Most 20 perc az elvárt idő. Körzővel kimetszették a
területet, ezért Tompa, Kelebia, Kiskunmajsa és környéke nem érhető el ennyi idő alatt. Erre
született az a döntés, hogy ide valamilyen tűzoltóságot fel kell állítani. Vannak variációk, őrs,
önkéntesek megerősítése, köztestületi tűzoltóságot lehet létrehozni, ami Vadkerten vagy
Jánoshalmán működik. Ezek sem olcsók és kimetszenek a másik tűzoltóság területéből
részeket, aminek az lesz a következménye, hogy a tűzoltóságot visszaminősítik a pontrendszer
alapján. Az őrsök Kiskunhalashoz tartoznának, de erre pénzt nem akarnak adni. Kár, hogy
Kiskunmajsa vonatkozásában a média előrehaladt, mert az önkormányzatok sem egyeztettek
még egymás között.
Társasházak a senki földje. Lakás belső része magántulajdon. Lépcsőház és tárolóhelyiségek
közös tulajdon. Segítségkérés esetén kimennek és segítenek. Megnézik a szabályzatot és ha
ettől eltérnek, felhívással élnek a közös képviselő felé.
Hő és füst elvezetők általában nem működnek. Mindig arra hivatkoznak, hogy nincs olyan
szakember, aki ezeket meg tudja javítani. Ez egy relé, alul kell megnyomni és kinyit.
Ahol agilisabb a közös képviselő, ott nincs probléma, ahol nem oda sűrűbben kijárnak.
A segélyhívás 105 és 112-es telefonszámon érhetők el. 105-ön kapnak gyorsabb segítséget.
Létszám leépítés kapcsán a halasi ügyelet bezárása felmerült, még nem valósult meg.
A létrás autó egy évben közel két hónapot nem jó. Több szintes épületek oltása nagyon ritkán
fordul elő, inkább mentés vagy fakivágás esetén kell használniuk.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását kéri a képviselőtestülettől.
No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 16:26:13
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52/2007.Kth.
Beszámoló a Kiskunhalasi Önkormányzati
Tűzoltóság 2006. évi tevékenységéről.
Határozat
A képviselő-testület a Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2006. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és megállapítja, hogy feladatait jogszabályi
előírásoknak megfelelően, jó színvonalon végezte.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Babud Jenő tű. alezredes Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A közterület használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 4
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 10/2007(IV.04) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
10/2007. (IV.4) r e n d e l e t e
a közterület használat szabályozásáról szóló
28/2004. (VI.02.) számú rendeletének
módosításáról
1. §
1) A rendelet 3. § (2) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint egészül ki.
b./ épületek falára szerelhető konzolos cégérek és reklámtáblák, erősáramú, vagy közvilágítási
oszlopokra szerelhető fix reklámtáblák, lábon álló fix reklámtáblák, állótáblák, továbbá álló vagy
falra szerelhető vitrines táblák, mutatványos tevékenység reklámhordozói kihelyezésére,
2) A rendelet 3. § (2) bekezdésének l/ pontja törlésre kerül.
3) A rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:
g) járdának az építéséhez szükséges építőanyag elhelyezése, az ahhoz kapcsolódó épület
létesítésével, karbantartásával, felújításával összefüggő tevékenység során fellépő balesetveszély
elhárítása céljából történő lezárásához, a tevékenység kezdetétől annak befejezéséig,
4) A rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
g) felvonulás, aláírásgyűjtés, közvélemény-kutatás, a közterület egy részének elzárásával járó
demonstráció, pártok (választási időszakban jelöltek- és jelölő-szervezetek) által szervezett
rendezvény lebonyolításához,
2.§
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1) A rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja az alábbiak szerint módosul:
f) transzparens kerékpárút felett keresztben történő elhelyezésére, reklámhordozó útkereszteződés
útjain azok metszéspontjától, valamint kijelölt gyalogátkelőhelytől (a forgalmi irány felőli oldalon)
számított 50 méteren belüli elhelyezésére, létesítésére kivéve, ha azt korábban hatósági eljárásban
engedélyezték,
2) A rendelet 3. § (4) bekezdés k) pontja az alábbiak szerint egészül ki:

k.) kifeszített transzparens és mutatványos tevékenység reklámhordozói elhelyezésére: a
Bethlen Gábor téren, a Hősök terén és a tereket határoló utcák mindkét oldalán, a Bokányi
Dezső utcának a Táncsics utcai kereszteződéséig tartó szakaszán, valamint az előző két utca
kereszteződésében, a Városház utcában, a Köztársaság utcának a Posta utca és a Kígyó utca
közötti szakaszán, a Szász Károly utcának a Magyar utca kereszteződéséig tartó szakaszán,
valamint az előbbi két utca kereszteződésében.
3) A rendelet 3. § (4) bekezdés m) és s) pontja törlésre kerül.
3. §
A rendelet 8. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki (az azt követő bekezdések számozása
értelemszerűen változik):
(5) A Tormássy-, Grósz-, Nagy Szeder utca, Dongéri csatorna, Mártírok útja, Keceli út, Boróka-,
Peterke-, Vári Szabó-, Hírnök-, Margaréta-, Nagy Czirok-, Kamilla-, Orgona-, Pipacs-, Kocsis-,
Páfrány-, Levedula-, Zsigrai-, Grósz utca által határolt városrész: közútjainak határain belül és
közútjainak tartozékain (várakozóhely, pihenőhely), - beleéértve a határoló utcák minkét oldalát továbbá közútnak és tartozékának nem minősülő közterületein 3.500,- kg. legnagyobb megengedett
össztömeget maghaladó gépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény,
különleges jármű nem várakozhat.
4. §
1) A rendelet 15. § e) pontja az alábbiak szerint módosul:
e) Jármű tárolása:
1) A 3500 kg. legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó gépkocsi, autóbusz,
mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, különleges jármű közterületen, nem a
rendeltetésszerű használatából eredő elhelyezése.
2) Hatósági jelzés nélküli, érvénytelen hatósági jelzéssel ellátott, továbbá üzemképtelen jármű
közterületen 24 órát meghaladó elhelyezése, amennyiben jogszabályi tilalomba ütközik.
3) Az 1) pontban felsorolt járművek kijelölt várakozóhelyen történő elhelyezése, amennyiben
az elhelyezés a közlekedési szabályokat sérti, vagy az állapotot behajtási tilalom, vagy
korlátozás megszegésével hozták létre.

2) A rendelet 15. §-a az alábbi o) és p) ponttal egészül ki:
o) Rendeltetésszerű használat: A rendelet 15. § e) pontjának 1) bekezdésében felsorolt
járművek közúti közlekedési szolgáltatás keretében végzett áruszállítás, közúti árufuvarozás,
személyszállítás illetve nem közúti közlekedési szolgáltatás keretében végzett áruszállításhoz
történő igénybevétele.
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p) Várakozás: Járművel a megállásnál (a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és
lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg - ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb
5 percig történő egy helyben tartózkodás) hosszabb ideig történő egyhelyben tartózkodás.
5. §
A rendelet 1. számú mellékletének s) és v) pontja törlésre kerül.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.”

00007 Új napirendi pont
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A vásár és piac tartásáról szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Vásártér hasznosításáról szóló megállapodás felülvizsgálatát javasolja.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 5
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megalkotta Kiskunhalas város
11/2007 (IV.04) sz. rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
11/2007. (IV.4) r e n d e l e t e
a vásár- és piac tartásáról szóló
22/2004. (IV.29.) számú rendeletének
módosításáról
1. §
1) A rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A vásár rendezője, illetve a piac üzemeltetője az árusítást:
a)
helypénz fizetéséhez,
b)
piaci árusító helyiségek rendelkezésre bocsátása, valamint a piaccsarnokban,
továbbá a piac fedett részén levő üzlethelyiségek, terület és elárusító asztalok
használatba adása esetén bérleti díj fizetéséhez kötheti.
c)
A helypénz mértékét a rendező/üzemeltető javaslata alapján, a
szerződésben/gazdasági
megállapodásban
foglaltak
figyelembevételével
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete állapítja meg.
d)
A megállapított díjakról a rendező/üzemeltető a vásár/piac területén, az év
egészében jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat.
e)
A b) pontban foglalt üzlethelyiségek, terület és elárusító asztalok bérleti díj
esetén az üzemeltető megállapodást köt az érintettekkel.
2) A rendelet 6. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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(7) A vásáron és piacon meghatározott helypénzt, mérlegelési díjat e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
2. §
A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1)
a)
b)

A vásári árusítás céljából felhozott áru, illetve az elfoglalt (helyiségnek nem
minősülő) terület, valamint az árut szállító járművek után a vásár fenntartója
által megállapított helypénzt kell fizetni.
A piaci árusítás céljából elfoglalt terület, asztal, helyiség után a piac
üzemeltetője által megállapított díjat kell fizetni.
3. §

A rendelet 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A piac területén és a vásártéren lévő, vagy létesítendő állandó jellegű üzletek, pavilonok
esetében az üzemeltető bérleti- illetve területhasználati díjat állapít meg.
4. §
A rendelet 13. §–a az alábbi 6) bekezdéssel egészül ki:
6) A piac és vásár területén az árusításra és a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok, a
közrend valamint a közlekedés rendjének betarttatása, a közlekedési utak folyamatos
használhatóságnak biztosítása az üzemeltető feladata.
5. §
A rendelet 1. számú mellékletének - ezen szakaszban felsorolt - díjai a Kiskunhalas, Május 1
téri piac tekintetében nem alkalmazhatók, ezen díjakat a piac üzemeltetője állapítja meg:
G/HASZNÁLTCIKK
Magánszemélyek által történt árusítás esetén /m2/ (haszn.cikk)
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I/VEGYES
Árusító terület az árusításra jogosultak részére naponta m2
Vasbeton padról történő árusítás /1 egység /

110
180

6. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.”
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00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: HALAS GEOTERM Kft alternatív és megújuló energia hasznosítási
beruházáshoz szándéknyilatkozat.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Szabó Károly képviselő:
Az önkormányzattal nincs jogviszonyban a kft-vel. Szándéknyilatkozatot kér, de nem tudni,
hogy mihez. A tevékenységüket maximálisan üdvözli.
Dr. Várnai László polgármester:
Szándéknyilatkozat keretében biztatást adnának a HALAS GEOTERM Kft részére, hogy nincs
ellenére az önkormányzatnak a megújuló energia felhasználása, ami illeszkedik is a
Gazdasági Programhoz.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 6
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 16:30:48
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100.00%
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53/2007.Kth.
HALAS-GEOTERM Kft. alternatív és megújuló energia
hasznosítási beruházáshoz szándéknyilatkozat.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata elvileg egyetért a HALAS-GEOTERM
Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. azon céljával, amellyel megvalósítani
tervezi Kiskunhalas városban az alternatív és megújuló energiarendszer kiépítését és
alkalmazását.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Faggyas Szabolcs természet és környezetvédelmi referens
Kiss-Illés Károly HALAS-GEOTERM Kft. ügyvezető
Gál István HALAS-GEOTERM Kft. ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bács-Kiskun Megyei Villamos Energia Közbeszerzési Társuláshoz
csatlakozás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Szabó Károly képviselő:
A pénzügyi, költségvetési és gazdasági bizottság ülésén a határozatukat kiegészítették azzal,
hogy tekintettel kell lenni az eddig meglévő szerződésekre. Szándékot tiszteletben tartják, de a
korábbit nem lehet megszüntetni. Várta, hogy ezt ismerteti a bizottság elnöke.
Máté Lajos képviselő pénzügyi, költségvetési és gazdasági bizottság elnöke:
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Közvilágításra hosszú távú szerződése van a városnak. Azt is figyelembe kell venni, hogy a
városban nem mért a közvilágítás. 70-80 transzformátor szekrényből kap energiát a
közvilágítási hálózat.
Piac nyitás hamarosan megtörténik, és meg kell keresni a városnak legkedvezőbbet.
Dr. Várnai László polgármester:
Olyan megoldásra törekednek, hogy a hatályban lévő szerződéseket figyelembe veszik.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 7
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 16:33:53
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54/2007.Kth.
Bács-Kiskun Megyei Villamos Energia Közbeszerzési
Társuláshoz csatlakozás.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés Elnöke által kezdeményezett, a villamos energia szabadpiaci beszerzésére
létrehozandó közbeszerzési társuláshoz történő csatlakozásra, egyidejűleg felhatalmazza a
Polgármestert az erről szóló szándéknyilatkozat kiadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Bányai Gábor Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 2005. évi intézmény-felújítási pályázat támogatásának pénzmaradványa.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén,
képviselő-testületnek.

a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a

No: 8
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 16:34:53
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55/2007.Kth
2005. évi intézmény-felújítási pályázat
támogatásának pénzmaradványa.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 030016705D sz. támogatási
szerződés szerint HÖF-2005 pályázati támogatással a „Cigány Kisebbségi Önkormányzat
közösségi ház és óvoda kerítés építése” elnevezésű projekt elkészült, egyidejűleg
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felhatalmazza a Polgármestert a fel nem használt 76.960,- forint állami támogatásra
vonatkozó lemondó nyilatkozat kiadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Rostás László CKÖ elnöke
László Mária pénzügyi, városfejlesztési főosztályvezető
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Családok Átmeneti Otthona rekonstrukciója c. pályázat benyújtása.
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: 9
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 16:36:17

>457<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

23
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

95.83%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

38

56/2007.Kth.
Családok Átmeneti Otthona rekonstrukciója c.
pályázat benyújtása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a DélAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács „Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak
támogatása (HÖF CÉDE)” megnevezésű 2007. évi pályázati felhívására „Családok Átmeneti
Otthona rekonstrukciója” címmel pályázatot nyújtson be.
A beruházási munkák összege 12.792.000,- Ft, melyhez sajáterőként 5.116.800,- Ft-ot biztosít
a 2007. évi költségvetési rendeletében. A támogatási igény összege 7.675.200,- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési tanács
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Víziközmű létesítmények 2007. évi felújítási terve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Emlékezteti a jelenlévőket, hogy korábbi döntésük alapján kellett elkészítenie a HALASVÍZ
Kft ügyvezetőjének ezt a felújítási tervet, ami a vízdíj emelés befolyó összegéből számított 45
millió ft.
Kérdések
Hozzászólások
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Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.

No: 10
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 16:38:14
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57/2007.Kth.
Víziközmű létesítmények 2007. évi felújítási terve.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas elfogadja a Halasvíz Kft. által
meghatározott, alábbi táblázatba foglalt rövid távú víziközmű felújítási feladatokat az ott
megjelölt 45.000.000,- Ft összeggel, mely összeg beépül az Önkormányzatnak fizetett bérleti
díjba.
A Képviselő-testület a felújítási és pótlási munkák elvégzésével, illetve lebonyolításával az
üzemeltető Halasvíz Kft-t bízza meg, és hozzájárul, hogy a Kft. a felújítási munkák
teljesítéséhez harmadik személytől közvetített szolgáltatást vehessen igénybe. A felújítási
munkák ellenértékét Kiskunhalas Város Önkormányzata negyedéves bontásban átutalja a
Halasvíz Kft. részére.
Rövidtávú felújítási feladatok
SorMennyi Bruttó
Tervezett feladat megnevezése
szám
-ség
összeg
1 000 Ft
01.
01.01
01.02
01.03
02.
03.01

Vízbázis, víztermelés
Vízmű kutak felújítása III/1.sz. kút
Vízbázis védőidom meghatározás (I.sz. telep)
III.-as telepi tároló sonkaszekrény cseréje
Vízhálózat, vízelosztás
Hálózatrekonstrukciós feladatok (gerincvez., bekötővez.)
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1 eset
1 eset
1 eset

14000
500
300

2,0 km

5000

03.02
03.03
04.
04.01
01.
01.01
01.02
01.03
02.
02.01
02.02
03.
03.01
03.02

Csomópont rekonstr.feladatok (tolózár, tábla, stb.)
Tűzcsap cserék, táblák felszerelése
Víztárolás
Víztorony víztér felújítása I. ütem
Vízágazat rövid távú felújítási feladatának előirányzata
Csatorna hálózat
Átemelők (6.sz. és 7.sz.) felújítása, korszerűsítése
Beszakadt csatorna szakaszok felújítása
Nyomott csatorna bekötések cseréje
Szennyvízkezelő technológia
Rotorok felújítása
Vegyszeradagolás kiépítése iszap ülepedés segítéséhez
Iszapkezelő technológia
Iszapelhelyezőben fa telepítés - I.ütem
Iszap nyomóvezeték szabályozó csomópontok cseréje
Szennyvízágazat rövid távú felújítási feladat előirányzata
Összes rövidtávú felújítási feladat előirányzata

8 db
5 db

2400
1500

1 eset

6300
30000

1 eset
1 db
10 db

4000
2000
500

5 eset
1 eset

5000
500

1 eset
4 db

1000
2000
15000
45000

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a rövid távú program a 2007. év folyamán
megvalósítani tervezett feladatokat tartalmazza, ha előre nem tervezhető, rendkívüli feladat
jelentkezik és annak finanszírozására is ezt a forrást kell felhasználni, akkor a program
átértékelésre kerül. A Halasvíz Kft. a felújítási munkákról félévente, de legkésőbb a tárgyév
utolsó napján elszámolást készít.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Elekné Máté Anita beruházási ügyintéző
Farkas István Halavíz Kft. ügyvezetője.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Dél-alföldi régió ivóvíz-javító program helyzetéről szóló 2006. évi
beszámoló.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
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Aradszky Lászlóné képviselő:
Vastalanító üzem megépítése mikor várható?
Pajor Kálmán képviselő:
2009-re sem tud teljesülni a Dél-alföldi régió ivóvíz javító programja. 2012-re készülnek
módosítani a határidőt. Ebben a térségben az ivóvíz minősége nem megfelelő, arzén és vas
tartalom tekintetében. Békés és Vas megyében ennél nagyobb mértékben tartalmazza a víz a
felsorolt vegyületeket.
A Kormányzatnál támogatott sorrendet bírálja ezért a helyzetért.
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó észrevételekre válaszolva elmondja, hogy a vastalanító üzem ennek a
programnak keretében 2009-ig készül el. Az ivóvízben Kiskunhalason a vas tartalommal van
probléma, az arzénnal nincs.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 11
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 16:42:14
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58/2007.Kth
Dél-alföldi régió ivóvíz-javító program helyzetéről
szóló 2006. évi beszámoló.
Határozat
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A Képviselő-testület elfogadja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
munkájáról a 2006 évi beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Elek Máté Anita beruházási ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas területének genetikailag módosított növényektől mentesnek
nyilvánítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Szabó Károly képviselő:
Tudomása szerint a Környezetvédelmi Miniszter Brüsszelben elérte, hogy Magyarországon
génmanipulált növények termesztését nem engedélyezik. Miért kell erről ennek a testületnek is
tárgyalnia?
Faggyas Szabolcs természet és környezetvédelmi referens:
Az elhangzó észrevételre válaszolva elmondja, hogy a Környezetvédelmi Miniszter a
génmodosított kukorica MON-810 –es fajtájára vonatkozó tilalmat érte le, mert csak erre
szavaztak Brüsszelben kintléte alkalmával. A képviselő-testület a lehető legmagasabb szinten
igyekszik szándékát kinyilatkoztatni és javaslatokat tehetnek a gazdáknak.
Helyileg védett területeken – mivel I. fokú hatóságvédelmi feladata is van az
önkormányzatnak – korlátozhatják teljes mértékben ezeknek a terményeknek a kibocsátását.
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Szabó Károly képviselő másodszor kérdezi meg, hogy miért tárgyalják az előterjesztést, ami a
felkészületlenségről árulkodik.
Többszöri egyeztetést követően készült el az előterjesztés. Szándéknyilatkozatról van szó, ami
szűkebb térségükre vonatkozik.
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Jerémiás Béláné képviselő:
Biológia tanárként örömmel vette ezt az előterjesztést. Nagyon fontos az emberek számára is,
hogy génmódosított növények ne kerüljenek be az országba. Az Európai Környezetvédelmi
Minisztereinek Tanácsa moratóriumot hirdetett, ami csak a forgalmazásra és a termelésre
vonatkozik.
A génmódosítást az amerikaiak alkalmazzák, akik be akarnak törni az európai piacra, aminek
része Magyarország is.
Magyarországon már 67 település jelezte, hogy nem kíván környezetében génmódosított
növényeket termelni. Ezért öröm számára, hogy Kiskunhalas is erre készülnek.
Kószó János képviselő:
Dózsa Tamás Károly képviselőt arra kéri, hogy ne sértegesse képviselőtársait, mert ők is
megtehetik ezt, aminek nem sok értelme lenne.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 12
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 16:50:28
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Össz.:
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Határozat:

24

100.00%

100.00%

59/2007.Kth.
Kiskunhalas területének genetikailag módosított
növényektől mentesnek nyilvánítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elkötelezi magát amellett, hogy:
•

GM-mentes övezetté nyilvánítja Kiskunhalast (közigazgatási területe 22.758 ha).
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•

Csak GM-mentes termékeket engedélyez felhasználni intézményeinél az általa nyújtott
szolgáltatások kialakítása során.

•

Minden lehetséges eszközzel elősegíti a GM-növényeket nem használó mezőgazdasági
rendszerek erősödését és fejlődését.

•

Figyelemmel kíséri a GM-növények kibocsátására és forgalomba hozatalára kiadott
engedélytervezeteket, és amennyiben szükségesnek ítéli, jelzi a géntechnológiai
hatóságnak, hogy Kiskunhalas területét vonja ki az engedély hatálya alól.

•

Hatáskörében rendeletileg korlátozza a GM növények termesztését a helyi védettséget
élvező területek körzetében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Faggyas Szabolcs Természet és Környezetvédelmi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00015 Új napirendi pont

15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kunfehértó Horgászsor 1. szám
módosítása.

alatti

ingatlan használati jogának

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 13
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 16:51:16
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60/2007.Kth.
Kunfehértó Horgászsor1. szám alatti ingatlan
használati jogának módosítása.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Kunfehértó, Horgászsor 1. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatos mellékelt
megállapodást elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2004. július 01. napjával aláírt négyoldalú „Beruházási és
vagyonhasználati szerződés II. 1. pontjának harmadik francia bekezdés törlésével
módosított szerződést aláírja.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az ingatlan nyilvántartási eljárásban a változás bejegyzésével
kapcsolatosan eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Dr. Makay Lászlóné Semmelweis Kórház Szakszervezeti Bizottsága
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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Megállapodás
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök
tere 1., törzsszám: 15338806, képviseli: Dr. Várnai László polgármester) mint ingatlan
tulajdonos – a továbbiakban Tulajdonos – másrészről
Semmelweis Kórház Szakszervezeti Bizottsága (korábbi név: Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, rövidített elnevezés: Semmelweis Kórház
Szakszervezete, társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 7, bírósági határozat száma:
Pk.60083/1989/4., székhelye: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L. u. 1., törzsszám:
…………………., adószám: ……………….., képviseli: Dr. Makay Lászlóné) mint Használó – a
továbbiakban mint Használó – között az alábbi feltételek szerint.
I.
Előzmények
1./ Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a Kunfehértó, belterület 1154 hrsz alatt felvett,
valóságban 6413 Kunfehértó, Üdülőtelep, Horgász sor 1. szám alatt található, kivett hétvégi
ház és udvar megjelölésű, mindösszesen 1187 m2 összterületű ingatlanra az ingatlannyilvántartásban Tulajdonosként Kiskunhalas Város Önkormányzata van bejegyezve.
2./ A szerződés tárgyát képező 1./ pontban körülírt ingatlanra a Halas Invest KHT (6400
Kiskunhalas, Dr. Monspart L. u. 1.) javára használat joga van bejegyezve az ingatlannyilvántartásba.
3./ Szerződést kötő felek rögzítik továbbá, hogy Használó Tulajdonossal szemben tulajdonjog
megállapítására irányuló kereseti kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz,
mely kereset alapján az eljárás 12.P.21.712/2006. ügyszám alatt van folyamatban, amely
eljárás jelenleg a felek közös kérelme alapján szünetel.
4./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy az 1./ pontban körülírt ingatlan tulajdonosa korábban
a Magyar Állam volt, kezelőként pedig Semmelweis Kórház Kiskunhalas (6400 Kiskunhalas,
Dr. Monspart L. u. 1.) volt bejegyezve. Ezt követően Kunfehértó Község Önkormányzata
(6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) tulajdonjogát jegyezte be a Kiskunhalasi Körzeti
Földhivatal, majd Kunfehértó Község Önkormányzatának tulajdonjog bejegyzése törlésre
került és Kiskunhalas Város Önkormányzatát jegyezte be tulajdonosként a Kiskőrösi Körzeti
Földhivatal 36.959/1997.04.28. számú határozatával az 1990. évi LXV. törvény 107. §-a
alapján. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Kiskunhalasi Alapszervezete Semmelweis
Kórház tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme elutasításra került, mely III/2. alatt került
feltüntetésre az ingatlan tulajdoni lapján ingatlan-nyilvántartásban.
5./ Felek megállapítják, hogy Használó mint a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban működő
Szakszervezet korábbi tagjaival társadalmi munkában építtette az 1./ pontban körülírt
ingatlanon jelenleg is álló üdülő épületet, és valósította meg a közműfejlesztést. Használó a
felépítmény felépítésétől számítva folyamatosan használta, illetőleg használja jelenleg is a
szakszervezet céljaira a szerződés tárgyát képező ingatlanon álló felépítményt, hétvégi házat.
II.
Használati jog alapítása
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1./ Szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy az I/1. pontban megjelölt ingatlanra
Használó javára használati jogot alapítanak jelen szerződés aláírásától számított 30 év
időtartamra.
2./ Tulajdonos jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy
az ingatlan-nyilvántartásban Használó nevére az I/1. pontban megjelölt ingatlanra 30 év
időtartamra 2037. december 31.-ig használati jog kerüljön bejegyzésre.
3./ Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg a
Halas-Invest KHT javára bejegyzett használat joga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre
kerül, ezen használati jogot engedő megállapodást felbontja. A Halas Invest KHT javára
bejegyzett használati jog alapítására vonatkozó szerződés felbontása jelen szerződés
érvényességi feltétele.
4./ Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés érvényességéhez szükséges Kiskunhalas
Város Önkormányzata Képviselő Testületének jóváhagyó határozata.
5./ Tulajdonos nyilatkozik, hogy a jelen szerződés I. fejezetében írtakon felül a szerződés
tárgyát képező ingatlan per-, igény- és tehermentes.
6./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy az ingatlan birtokában korábban is jelenleg is
Használó volt, így a birtokba adásról a feleknek rendelkezniük nem kell.
7./ Használó nyilatkozik, hogy az I/1. pontban megjelölt ingatlanon álló hétvégi ház
felépítmény állapotát, állagát ismeri, ennek ismeretében köti meg a jelen szerződést.
III.
Felek jogai és kötelezettségei
1./ Használó jelen szerződéssel alapított használati jogánál fogva jogosult az I/1. pontban
megjelölt ingatlant birtokban tartani, azt használni, és hasznait szedni. A használat jogánál
fogva Használó köteles az I/1. pontban megjelölt ingatlant karbantartani, az állagmegóvási
munkálatokat elvégezni, és viseli az ingatlan fenntartásával járó terheket, beleértve a
rendkívüli javításokkal és helyreállításokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. Az
ingatlan használatával kapcsolatos közterheket Használó viseli.
2./ Felek megállapodnak abban, ha olyan kárelhárítási munkák, helyreállítások elvégzése
válik szükségessé, amelyek Tulajdonost terhelik, úgy erről haladéktalanul köteles Használó a
Tulajdonost értesíteni.
3./ Használó a jelen szerződéssel alapított használati jogát harmadik személyre nem
ruházhatja át.
4./ A Tulajdonos jogosult Használó indokolatlan zavarása nélkül a használatot ellenőrizni.
5./ Tulajdonos jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a rendeltetésszerű használat érdekében Használó az I/1. pontban körülírt ingatlanon
értéknövelő beruházásokat végezzen, az ingatlant felújítsa, azt bővítse, annak
komfortfokozatát emelje, és minden olyan átalakítást, építési munkát elvégezzen, amely a
rendeltetésszerű használathoz szükséges. Felek megállapodása értelmében Használó jelen
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szerződés hatálya alatt minden év december 31-ét követő 20 napon belül köteles tájékoztatni a
tárgyévben elvégzett értéknövelő beruházásokról tulajdonost.
A jelen pontban írt felújítással, értéknövelő beruházásokkal kapcsolatos költségek Használót
terhelik. Használó az építési munkák, karbantartási munkák elvégzése során a vonatkozó
építésügyi és munkavédelmi előírásokat köteles betartani.
6./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályban léte alatt a tulajdonos által
elfogadott számlával igazolt ellenértékének értékével a Ptk. 137. § (3) bekezdése alapján
Használó tulajdoni részt szerez az ingatlanban minden további jogcselekmény nélkül, mely
tulajdonszerzéshez Tulajdonos jelen szerződés aláírásával is hozzájárulását adja. A Használó
által jövőben történő tulajdonszerzésre tekintettel felek rögzítik a felépítmény és telekingatlan
jelenlegi aktuális forgalmi értékét a szerződés megkötésének időpontjában:
Telek érték: 800.000,- Ft
Felépítmény értéke: 7.000.000,- Ft.
7./ Szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel az I/1. pontban
megjelölt ingatlanra Használó javára elővásárlási jogot alapítanak. Tulajdonos jelen
szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Használó javára az
elővásárlási jog jelen okirat aláírásától számított 5 éves időtartamra 2012. március 31.
lejárattal az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Abban az esetben, amennyiben
Tulajdonos az I/1. pontban megjelölt ingatlant értékesíteni kívánja, úgy az adásvételi
szerződést köteles Használónak megküldeni ajánlott küldeményként, mely ajánlati felhívásra
Használó 15 napon belül köteles válaszolni.
Abban az esetben, amennyiben 15 napon belül elővásárlási jogával nem él azonos feltételek
mellett, úgy Tulajdonos jogosult az I/1. pontban megjelölt ingatlant, illetőleg annak
tulajdonában lévő részét értékesíteni, azonban a használat joga a tulajdonos-változásra
tekintet nélkül fennmarad. (Ptk. 157. § (3) bek.)
8./ A használat jogának határozott időtartama lejártával Használó köteles – a felek eltérő
megállapodásának hiányban – az I/1. pontban megjelölt ingatlant Tulajdonos birtokába
visszabocsátani. A használat megszűntekor felek a Ptk. 137. § (3) bekezdésére, és 162. § (1),
(2) bekezdésére figyelemmel elszámolni kötelesek.
IV.
Vegyes rendelkezések
1./ Szerződést kötő felek rögzítik, hogy Tulajdonos a Magyar Köztársaság területén működő
önkormányzat, míg Használó Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiséggel
rendelkező szakszervezet. (társadalmi szervezet)
2./ Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5.§ (1.) bek. alapján
Használót személyes illetékmentesség illeti meg.
3./ Felek kinyilvánítják, hogy jelen Megállapodás rendelkezései szerződéses akaratuknak
mindenben megfelelnek, így azt ügyvédi tényvázlatként is aláírják.
4./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés elkészítésével kapcsolatos költségek
Használót terhelik.
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5./ Felek meghatalmazzák a Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Irodát (6722 Szeged, Kálvária
sgt. 19.) Használó használati jogának és elővásárlási jogának ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése során képviseletük ellátásával, mely meghatalmazást az Ügyvédi Iroda jelen
szerződés ellenjegyzésével elfogadja.
6./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
7./ Felek nyilatkoznak arra vonatkozóan, mely szerint tulajdonszerzési, valamint
szerződéskötési korlátozás vagy tilalom alatt a jelen szerződésben írtakon felül nem állnak.
8./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat
elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, ezek sikertelensége esetére a Kiskunhalasi Városi
Bíróság, hatáskörének hiányában a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességében állapodnak meg.
Felek a jelen Megállapodást elolvasást követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag írják alá.
Kiskunhalas, 2007. ……………. ……
……………………………………..
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Dr. Várnai László polgármester

………………………
Semmelweis Kórház Szakszervezeti
Bizottsága
Dr. Makay Lászlóné

00016 Új napirendi pont
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Pénzeszköz átadás és támogatásértékű keret felosztása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dózsa Tamás Károly előterjesztő:
Elmúlt képviselő-testületi ülésen tárgyalták a 2007. évi költségvetést. A költségvetés 5/12 sz.
táblázatának későbbi jóváhagyásáról döntöttek.
Szükség volt egy szélesebb körű egyeztetésre. Erre sor került. 59 szervezet kapott meghívást.
Ebből 30 szervezet jött el az Ad-hoc bizottság meghívására, amely bizottságot a 7 állandó
bizottság elnöke alkotta. Meghallgatva az egyesületek és szervezetek véleményét, vitatták meg
és fogadták el az előttük lévő táblázatot.
Új képviselőként sok új információhoz jutott ezen az egyeztető megbeszélésen. Sok sport
egyesület jött el, akik ismertették országos és nemzetközi eredményeiket. Mindannyian arról
nyilatkoztak, hogy szűkösek az anyagi lehetőségek a jövőbeni eredmények eléréséhez.
Szükség lenne az önkormányzat támogatására, mert többen jelezték, hogy szűkülnek a
támogatási lehetőségek.
Hosszas vita után a sportcélú támogatás eddigi 4 milliós összegét 10.400 E Ft-ra felemelték.
Az egyesületek beszámolójából kitűnt, hogy közel 3000 ember sportol ebben a körben.
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A Civil Alap Közalapítványnál is emeltek, mert sok feladat átcsoportosításra került ide.
A táblázat végösszege 162. 498 Eft volt. Az összeg kiegészítését nem kívánják. Készült egy
kiegészítés, amiben 10 millió Ft-os keretet tennének ehhez az összeghez azzal a feltétellel,
hogy a gazdasági társaságok üzleti tervet készítenek és annak alapján a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt a támogatás esetleges kiegészítéséről.
A határozat-tervezetet ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadásra.
Kérdések
Jekő Attila képviselő:
Miért sújtja a Halas TV Kht-t és a Halasthermál Kft-t elvonás ?
Az egyeztetés vége az lett, hogy két szervezetet megbüntettek.
Miért ekkora mértékű az elvonás?
Az új kiegészítésben szereplő 10 millió Ft mellett miért tartják bizonytalanságban az
intézménytípusu szervezeteket? Milyen más szervezeteket akar még bevonni a támogatandók
körébe?
Miért kellett ezt a két hónapja húzódó döntést még egy hónappal meghosszabbítani, holott a
költségvetés módosításával most is megtehetnék?
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Sportcélú támogatás mennyi embert és hány sportágat érint?
Civil szervezetek esetében hasonló adatokra kíváncsi.
Váradi Krisztián képviselő:
Halas TV Kht indoklásban leírtakat felolvassa.: „ Előző évben kapott önkormányzati
támogatáshoz képest csökkentett támogatás a működés és üzemeltetési költségek egyharmadát
teszi ki, mely a TV összköltségvetésének kb. 7%-a. „
Mi minek az egyharmada és minek a 7%-a ez, mert így a működési és üzemeltetési költség
nem egyezik meg a Halas TV összköltségvetési számaival. Az egyharmad szerinte 33% ,
akkor a 7% mire vonatkozik?
Az előterjesztés szerint: Az elvonás komolyan érinti a finanszírozást, de figyelmes
gazdálkodás mellett kivitelezhető.
Az előterjesztésben leírtakért vállalni kell a felelősséget. Mindenki ismeri azokat a lépéseket,
amit megtett a Halas TV, és a kieső bevételek kompenzálására intézkedési tervet készített.
Komoly bérmegvonásokra és feladat átcsoportosításokra kellett már intézkedést tennie.
Aki leírta azt a mondatot, hogy ..”figyelmes gazdálkodás mellett még 5 millió Ft
megtakarítható” magyarázza meg, hogyan tenné meg. Milyen gazdasági lépéseket kellene
megtenni ennek érdekében,
mert számára az eddigi lépések is tragikus helyzetet
eredményeztek.
Jerémiás Béláné képviselő:
Stúdió 2000 miért kapott külön sort, mikor a város sportkoncepciójában szerepel?
Horváth Mihály képviselő:
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Ismerve a város sporttámogatás finanszírozási gondjait, pozitívnak tartja, hogy ezt a tételt az
Ad-hoc Bizottság megemelte. Probléma abból adódik ahonnan elvonták azt. Bizonyára
tárgyaltak a szervezet vezetőivel. Halasthermál Kft-nél a jelenleg működő tevékenységi körök
továbbra is tarthatók? Nevezetesen a bébi úszás megszüntetésre kerül?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Egyeztetések mennyiben segítettek az átcsoportosításban? Az ott megjelent szervezet kéréseit
mennyiben tükrözik a számok?
Aradszky Lászlóné képviselő:
Eseti Bizottság egyeztető megbeszélést tartott az érintett szervezetekkel, gazdasági
társaságokkal . Valós egyeztetés folyt? Milyen arányban jelentek meg az érintettek?
Milyen volt a fogadtatása annak, hogy meghallgatták őket és milyen visszhangja volt az
egyeztetésnek?
Horváth Etelka képviselő:
Kiegészítés 3. pontja felhatalmazza a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy
2. pontban meghatározott szervezetek ( Halas TV, Halasthermál Kft ) soron következő ülésén
döntsön 10 millió felosztásáról és döntéséről tájékoztassa a képviselő-testületet.
Mindannyian emlékeznek az egy hónapja lezajlott heves és méltatlan vitára, amikor voltak
arra törekvések, hogy a költségvetés egy keretszámát kivegyék és erről a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság külön felhatalmazás szerint döntsön.
Mégis a testület hatáskörében maradt ez a felosztási feladat. Mi indokolja azt a javaslatot,
hogy újra egy szakbizottság döntsön?
Kószó János képviselő:
A bizottság elnökének előterjesztésében a Hasas TV vonatkozásában azt írja, hogy figyelmes
gazdálkodás mellett az 5 milliós megvonás kigazdálkodható, Halasthermál Kft működését
nem veszélyezteti a 10%-os megvonás, ami nem 10%, mert 32% volt 2006-ban, csak 29%-ot
utaltak ki december 31-ig, Onnan számolva nem 10%_os, hanem 15%-os a megvonás.
Nagyon bátor következtetések ezek, ami nem megalapozott és a két ügyvezető egyáltalán nem
ért ezzel egyet. Olyan magas szintű felkészültsége lehet ennek a bizottságnak, amivel ezt felül
tudják bírálni és megfelelő adatok állnak rendelkezésükre. Ezért merik is vállalni a
felelősséget, hogy nem veszélyezteti a Kft működését az elvonás.
Kétségek merülhettek fel a bizottság elnökének fejében, ha hajlandó volt a kiegészítést aláírni,
amit egyébként üdvözöl. A józan belátásnak valamilyen szinten mégis teret engednek. Nem
érti ezt a sok lépcsős megoldási helyzetet, mert értelme nincs.
Amennyiben megvannak győződve arról, hogy ez kivitelezhető és végrehajtható, akkor
alapvetően tévednek, ha meg nincsenek meggyőződve, miért nem veszik tudomásul, hogy azt
az összeget amivel mindkét vezető kiegyezett, azt oda kell adni?
Zuschlag János képviselő:
Intézményi külkapcsolatok támogatása miért 500E ft, 1.5 millió helyett? Az előterjesztés
szerint az önkormányzati intézmények saját forrásból fedezik a felmerülő költségeket. A 2007
évi költségvetésben nem szerepel a két összeg közötti különbözet az intézményeknél.
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Dózsa Tamás Károly előadó:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy ma Kiskunhalason 35 bejegyzett
sportegyesület van. Őket hívták meg az egyeztetésre. 200 sportoló van leigazolva az
egyesületeknél. Vannak az átlagnál magasabb létszámú egyesületek is.
A Stúdió 2000 külön soron van, mert van egy megállapodás az önkormányzattal, hogy városi
rendezvényeken bekapcsolódnak a település képviseletébe. Itt is 100 E Ft-ot emeltek a
tervezethez képest. Van egy versenyzőjük, aki világbajnokságra készül, és felkészülését segíti
az összeg.
Valós egyeztetés volt. Felkérés alapján a jelenlévők 2 oldalban jellemezték az eredményeiket
és gazdasági helyzetüket, 2007 évi terveiket. Ezt 5 perces hozzászólással még kiegészítették.
Sajtó is végig jelen volt. Itt is volt építő jellegű kritika és sok hasznos információ hangzott el.
A sporttámogatás összegének emelésénél a sportbizottság elnöke tartózkodott. Kérdésként
merült fel benne, hogyan képviseli Halas város sportját , aki 10 milliós emelésre így reagál.
Elhangzott, hogy vegyenek le az összegből, kevesebb is jó lesz, amit Zuschlag János képviselő
is támogatott.
Halasthermál Kft-vel kapcsolatban elhangzó kérdésekre maga is kérdéssel válaszol, amely
szerint az ügyvezetés mindent megtett annak érdekében, hogy profit orientáltan működjön és
zárja az éveket? Környező településeken vannak ennél színvonalasabb fürdők, ahova határon
túlról rendszeresen érkeznek vendégek és gyógyulni vágyók, akik pénz is visznek ezekre a
településekre.
Halas TV Kht vonatkozásában elmondja, hogy a választásokat követően több tájékoztató
volt a Halas TV jó gazdálkodásáról, sikerességéről és fontosságáról. Az ügyvezető azt is
elmondta, hogy minden önkormányzattól kapott 1 Ft-hoz ők 2 Ft-ot hozzátesznek. Be kell
látni azt is, hogy az önkormányzatnak 430 milliós hiánya van és kötvényeket kellett
kibocsátani, ha nem tennének mellé semmit, a Halas TV-nek működnie kellene akkor is.
A külkapcsolatok támogatása az intézményi költségvetésben szerepel. Amennyiben ez nem így
van, lehetőség van annak módosítására.
Halasthermál Kft vonatkozásában ismerteti, hogy a dolgozók között konfliktus van, amit
helyes mederbe kell terelni és ezután kell visszatérni a támogatásra.
Kószó János képviselő:
A gazdasági megítélés alapja nem a költségek felhasználása, hanem a személyi konfliktus.
Valóban nem tett meg mindent az előző testület annak érdekében, hogy Kiskunmajsa vagy
Mórahalom fürdőjével legyen egyenértékű a helyi strand. Ez egyébként nem önkormányzati
feladatkör.
Gazdaságilag megalapozatlan a döntés. A válasz arról győzi meg, hogy nem volt gazdasági
vizsgálat tárgya ez a feltételrendszer.
Váradi Krisztián (ÜGYREND)képviselő:
Megismétli a feltett kérdéseit, amire nem kapott választ.
Jekő Attila képviselő:
Jelzi, hogy nem kapott választ kérdéseire.
Horváth Etelka képviselő:
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Nem kapott választ a kérdésére.
Dózsa Tamás Károly előterjesztő:
A Halasthermál Kft 27 milliót kap a táblázat szerint. Döntésüknél a rendelkezésre álló
adatokat vették figyelembe.
Kószó János úgy tette fel a kérdéseit, mintha nem vett volna részt a képviselő-testület
munkájában az
elmúlt ciklusban. Azt is megjegyzi, hogy feltételezhetően nem
csúcspolitikusként kezdte meg képviselői munkáját valamikor.
Dr. Várnai László polgármester:
A válaszadás egy része elmaradt- jegyzi meg. Konkrét kérdésre, konkrét választ kell adni.
A továbbiakban a hozzászólásokra ad lehetőséget.
Hozzászólások
Lukács László alpolgármester:
Néhány fontos dologról nem esik szó. Megítélése szerint az Ad-Hoc Bizottság nem gazdasági
ellenőrzésre volt felhatalmazva, hanem arra, hogy a véleményeket próbálják meg összefogni
és egy széleskörű társadalmi vitát próbálnak ebben a dologban folytatni. A nem kötelezően
ellátandó önkormányzati feladatok támogatását tartalmazza ez a táblázat.
Amikor 30-40%-os feladatcsökkenést kell elszenvedni önkormányzati szervezeteknek, mert
nem tudnak hozzá több pénzt adni, akkor nagyon nehéz olyan vitába belemenni, amit
folyamatosan indukálnak.
Tény az, hogy ez is hitelből finanszírozott, mind a 162 millió ft. Ez átgondolást igényel,
amiben semmi rendkívüli feladat nem volt. Meg kellett nézni az elosztás észsszerűségét A
felmerült problémára pedig ott a válasz, kiderült, hogy az eredeti elosztásnál súlyos
alulfinanszírozások keletkeznek. Ebből következően a kiegészítő anyagban szereplő 10 millió
Ft hozzáadása indokolt. Ezt mondja ki az Ad-hoc Bizottság.
Azt javasolja, hogy térjenek vissza a számokra és ha el tudja fogadni a szociális liberális
oldal, hogy egyeztetésre szükség van, akkor azt is el kell fogadni, hogy annak ez a
következménye. Nem kézi vezérlés van.
A válaszadást kiegészítve hozzáteszi, hogy április végén lesz pénze az önkormányzatnak,
akkor lehet a 10 milliót is hozzáadni a támogatási összeghez.
A konkrét gazdasági társaságoknál szükségesnek tartja, hogy rendeljenek el egy gazdasági és
feladatellátási vizsgálatot. Az üzleti tervek és a beszámolók után meglátják, hogy szükségeseke a további vizsgálatok.
Megítélése szerint a felmerült problémák orvosolhatók. A 10 millió Ft-ot a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság rövid időn belül elosztja úgy, hogy a felmerült
problémák megszűnjenek.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Elhangzott, hogy az egyik Kht ügyvezetője azt mondta, hogy minden önkormányzati Ft- után
2 Ft-ot tud hozzátenni. Akkor nem is érti, hogy miért várja, hogy az 1 Ft mindig ott legyen,
holott maga meg tudja teremteni a 2 Ft-ot.
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Ilyen nehéz gazdasági helyzetben, amikor hitelt kell felvennie az önkormányzatnak és a hitel
állománya is jelentős, amit örököltek az előző testülettől, akkor nem sírni kellene, hanem
keresni minden lehetőséget a talpon maradáshoz és ne azt várják, hogy eltartsák őket, hogy az
önkormányzat adja oda mindig azt az 1 Ft-ot, hanem ők keressék meg a 2 Ft-ot.
Az 5/12 tábla nagy vihart keltett. Városban élők széles rétegét érinti a támogatási rendszer.
Olyan egyesületek és civil szerveztek, gazdasági társaságok vannak, akik a működésükkel
gazdagítják a várost és öregbítik a hírnevét.
A városban működő sportegyesületekben közel 3000 igazolt sportolót foglalkoztatnak, ami
nagyon nagy szám és ők odafigyelnek erre. Az egyesületek nagyon sok félék, sok gyermeket
foglalkoztatnak. Több egyesület
értelmi fogyatékosokat,
mozgáskorlátozottakat
foglalkoztatnak és biztosítanak nekik sportolási lehetőséget. Úgy érezték, hogy
valamennyiüket támogatni kell kiemelten. Szükségét érezték annak, hogy megismerjék
működésüket, örömeiket és gondjaikat ahhoz, hogy minél célzatosabban segíteni tudják
munkájukat. Ezért voltak az egyeztetések is. Széleskörű egyeztetés után osztották fel a
támogatás összegét, annak érdekében, hogy valamennyi érintett működése, fennmaradása
biztosított legyen. Ebben tudnak segíteni nekik és további működésükhöz minden jót és jó
egészséget kíván.
Dr. Szász Éva képviselő:
Előző ciklus gyakorlatától eltérően most került sor először arra, hogy az érintett társadalmi
szervezetek és intézmények vezetőit bevonták a működéshez átadott pénzeszközök
elosztásába. Többszöri érdekegyeztetés történt, az Ad-Hoc Bizottság ülésre már a negyedik
volt, amin ő részt vett.
Az önkormányzatnak nem kötelező feladata ezen intézmények és szervezetek finanszírozása,
de a FIDESZ-KDNP frakció megoldotta ezt a feladatot, annak ellenére, hogy az
önkormányzat nagyon nehéz anyagi körülmények között több mint fél milliárdos
adósságállománnyal bír.
A kötvény kibocsátás és a súlyos hitelekkel nyilván megoldható lesz a sport és a kultúra
helyzete is a városban, ami szintén nagyon fontos értékeket képvisel. Természetesen ha
gazdasági helyzetük valamennyivel erősebb lenne, ezen értékeket is jobban lehetne támogatni.
Előterjesztésben a FIDESZ-KDNP frakció 10 milliót a további támogatásra elkülönített, de
ez még csak egy jövőbeni kép, ami szintén az adófizetők pénzéből és hitelből jött létre.
A sportcélú támogatások több mint 160 %-os növekedést mutatnak és nem csak a
versenysport volt fontos, mert a tömegsportra is nagyon sok pénzt kellene fordítani.
Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a pénzeszközök felhasználását folyamatosan ellenőrizni
kívánják.
Pajor Kálmán képviselő:
Részt vett a bizottság munkájában. Nagyon megdöbbentőnek tartották, hogy Váradi Krisztián
a sportbizottság elnöke nem szavazta meg a sport kiemelt támogatását. Lehetett volna annyira
részlehajló és felelős a rábízott sportbizottságért és a 35 sportegyesület jövője iránt, hogy
örömmel fogadja a sporttámogatás két és félszeres emelését. Ilyen nyilvánvaló okok miatt
nem hisz az együttműködési kézségben. Ezt csak politikai szimpátiakeltésnek tartja. A tények
beszélnek. Ezért végzi munkáját a FIDESZ-KDNP frakció és fogadja gyanakodással az
ellenzékben lévők tanácsait. Megítélése szerint elvesztették gazdálkodási hitelességüket.
Az 5/12 tábla teljes egészében hitelből fizetett támogatás, ezért nem csoda, hogy az adófizetők
pénzét nem osztogatják felelőtlenül, hanem odafigyelnek annak felhasználására. A
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felülvizsgálat alapján emelnek vagy csökkentenek a támogatási összegen, nem az ellenzék
tanácsai alapján.
Váradi Krisztián képviselő:
4 év és 4 hónapja önkormányzati képviselő, de még nem fordult elő, hogy a feltett kérdésre ne
kapjon választ az előterjesztőtől. Számításai szerint az alábbi választ lehetett volna adni:
Halas TV Kht. tavalyi működési főösszege 103 millió Ft volt, amit 4 millió Ft önkormányzati
elvonással, illetve a más kieső bevételekkel együtt ( jogdíjak, csökkenő ORTT támogatás,
ebben az évben nem jelentkező önkormányzati választások kampány bevételei) 6 millió Ft- al
csökkenti a költségvetést, ami már csak 92 millió Ft. főösszegű. Az elvonás értéke 12% és
nem 7%.
A 34 millió lecsökkent 30 millióra, az 12 %. A 34 és a 25 millió viszonylatát nézik, az 27%os csökkentést jelent.
Az eddig megtett lépések során 63 milliót 53 millióra kellett levenni a bérköltségeknél, ez
16%-os csökkenés.
Aradszky Lászlóné képviselőasszony szerint ha 1 Ft-hoz tud tenni 2 Ft-ot a Halas TV, miért
adja az önkormányzat a támogatást. Ez azt jelenti, hogy 92 milliós költségvetésből még 30
milliót el is vehetnének, mert simán meg tudná oldani gazdálkodását. Ezt kérdezte meg, hogy
honnan vennék el ezt a pénzt? Ezt csak úgy tudná megoldani, ha bezárna a Halas TV Kht.
Kiemeli, hogy abban az anyagban, amit az Ad-hoc Bizottság tagjai kaptak, benne volt hogy
41 millió Ft-al az országban működő valamennyi helyi TV közül a legmagasabb reklám
bevételt teljesítettek . A jó szakmai munkával szerezték meg mindezt.
Sportbizottság elnökeként személyes támadásnak minősíti az elhangzottakat, mert nem az
elmondottak szerint történt. A bizottsági ülésen világosan megfogalmazta, hogy mint
sportbizottság elnöke üdvözli és támogatja a sporttámogatási keret megemelését. Azt is
mondta, hogy még ennél is több kellene, de felelőtlenül vesznek el más gazdasági
társaságoktól pénzt. Azt is mondta, hogy ne most emeljék meg a sportalap támogatását,
mert nekik nem kell üzleti tervet készíteni, de a gazdasági társaságoknak igen. Tavaly is volt
arra példa, hogy később emelték meg a sporttámogatási összeget.
Utalna a további véleményre is, ami az Ad-hoc bizottság ülésén elhangzott. Máté Lajos
képviselő úr, miután jól látható volt, hogy nem alakul ki konszenzus, azt mondta, ha már
úgysem értenek egyet, akkor ne 28 millió, hanem 25 millió legyen a Halas TV támogatási
összege, „ mert ha már lúd legyen kövér”.
Jerémiás Béláné képviselő:
Részt vett a bizottság munkájában. Azért tárgyalták külön az 5/12. sz. táblázat támogatási
lehetőségeit, mert fontosnak tartották az érintett szervezetekkel, alapítványokkal, civil
szervezetekkel, gazdasági társaságokkal való érdekegyeztetést. Szívet melengető volt
hallgatni, hogy milyen sokan foglalkoznak szabadidejűkben sportolással gyermekek, fiatalok,
felnőttek, idősödők. A számuk közel 3000 fő. Feltétlenül támogatni kell őket.
Sokan tudják, hogy az idei költségvetésben közel fél milliárd hiány van, a megszorítások
következtében. A FIDESZ-KDNP frakció a képviselő-testülettel megoldotta, kötvény
kibocsátásával az adósság átütemezését, hogy az eredetileg nagyobb hiány kisebb legyen. Így
a támogatást, ami nem kötelező feladata az önkormányzatnak, a város lakóinak érdekében
segíteni tudja. A szervezetek képviselői örültek, hogy meghallgatták őket, elmondhatták
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gondolataikat, beszélhettek eredményeiről, terveikről. Mindenképpen érdemes és érdekes volt
ezt a találkozót megtartani.
Máté Lajos képviselő:
Pénzügyi Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökére a többi képviselő elnök társa úgy
tekintett, hogy felvállalja ennek az Ad-hoc Bizottságnak a vezetését. Azért adta át Dózsa
Tamás Károly fiatal társának ezt a feladatot – amit ő lelkesen önként vállat -, mert a legtöbb
szervezet sport szervezet volt, az ő korosztályának képviselői. Olyan érdekegyeztetést hajtott
végre, ami nem volt az utóbbi évtizedben.
Csodálattal hallgatta, milyen sok sportszervezet van a városban, hallott olyan sportolókról is
akik az idősebb éveit szeretnék egészségesebbé tenni ezzel.
A megjelenők színvonalas beszámolóval készültek. Megkapták előre az elvárásukat, aminek
megfelelően jártak el.
Váradi Krisztián nem vett részt a megbeszélésen, csak akkor érkezett oda, amikor már az
elosztásnál tartottak.
Az első hozzászólások után rögzítette, hogy 162.498 E FT felosztásáról kell dönteniük, mert a
költségvetés 477 millió hiánnyal lett elfogadva. Ezt hitelből kell fedezni. A hitel
átütemezésére egy kedvező lehetőséget kaptak, amit nem azért tettek, hogy feléljék
működtetésre, hanem fel tudjanak mutatni ebben a négy évben olyan fejlesztéseket, amit a
város épít.
Kérte a jelenlévőket hogy jelöljék meg ki mekkora összeget kapott az elmúlt évben, mekkora
összegre lenne szükségük. Ha valakinek többet akarnak adni, akkor a közösségépítő helyre
kell adni. Máshonnan el kell venni.
Legerősebb érdekérvényesítő képességgel a Halas TV és a Halasthermál Kft rendelkezik.
Horváth Mihály képviselő:
Tiszteletben tartja FIDESZ frakció véleményé, biztosan jó szándék vezérelte őket. Attól
tartózkodjanak, hogy olyan megjegyzéseket mondjanak a vita hevében, ami azt sugallja, hogy
az elmúlt 16 évben semmi nem történt ebben a városban, csak most kezdődik valami.
Ez a Szabadelvű Polgári Kör demokrácia képétől teljesen távol áll.
Nem akar vitatkozni a táblázat részleteiről, ez felelősséggel jár, bíznak abban, hogy ez
eredménnyel is jár.
Az ügy precedens érékével nem tudnak azonosulni, hogy egy költségvetési összeget egy
bizottsági elnökökből delegált Ad-hoc Bizottság oszt el. Attól tartanak, hogy ennek folytatása
lesz, ezért nem szavazzák meg azt.
Zuschlag János képviselő:
Sportcélú támogatás 10.400 E Ft. Eredeti módosulás nem volt csak a Halas TV és
Halasthermál Kft-től vontak el, de most 10 millióval visszaemelik az elvont összeget. Mi oka
volt az elmúlt időszaknak? Az, hogy a FIDESZ megmutatja, hogy nála van a többség, bármit
megcsinálhatnak.
Ez eddig ebben a városban nem volt divat. Teljesen mindegy, hogy eddig milyen városvezetés
volt ez a stílus nem jelent meg. Az sem, hogy arról beszéljenek melyik bizottsági tag mit
mondott a másiknak, ennek ellenére az a bizottsági ülés nagyon tanulságos volt. Ott a
zsarolás, fenyegetés tetten érhető volt. Majdnem lett kompromisszum, majd amikor az egyik
oldal azt mondta, hogy nem elfogadható az elosztás, akkor a többség erőfölényét megmutatva
lehúzták a Halas TV támogatási összegét.
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Azt is szívesen hallja a FIDESZ- KDNP frakció tagjaitól, hogy spórolni kell, mert akkor a
zRT alapítás jut eszébe, amit szintén ők támogatnak 20 milliós esetleges tőke emeléssel.
Igazgató Tanács, Felügyelő Bizottság tiszteletdíjával. Arra lesz kíváncsi, ha ezt szervezik
emlékeznek-e arra, amit most mondanak, hogy nincs pénz. Spórolni kell, hiánygazdálkodás
van.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
TV-ről és az újságról szeretne szólni. Volt neki már elég vitája velük. Ütközések esetén is
vannak a Kht-ben értékek. Olyan mértékű költségvetést kell biztosítani számukra, amivel
biztosítani lehet a működésüket. Ha értékesek, akkor vigyázni kell rájuk.
A 10 milliós tétel lehet a kiút. Amennyiben megvizsgálják a gazdálkodásukat, akkor
kideríthető, hogy szükség van-e a támogatásra és mennyire. Ehhez az összeghez most ne
nyúljanak hozzá, de a sport megérdemelte a támogatás összegének megemelését véleménye
szerint.
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság vizsgálja meg, hogy mekkora támogatás
kell a működőképességhez és a mostani színvonalat lehet biztosítani.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Vannak tények. 470 millió adósságuk van, amiből 162 millióról ebben a táblázatban
foglaltak szerint döntenek. Ezt nem kötelező adni, mert e nélkül a hiány már csak 308 millió
maradna. Amennyiben odaadják a támogatást, ellenőrizni kell.
Halasi Csipke Közalapítványt senki nem emeli ki, pedig nagyon nagy értéket állít elő és
forgalmaz.
Javasolja, hogy ne vitatkozzanak tovább, hanem fogadják el az előterjesztést a kiegészítéssel
együtt.
Dr. Várnai László polgármester:
Előzetesen 2007. február 7-én megállapodást kötöttek a gazdasági szervezetekkel és a
Csipke Közalapítvánnyal is. A megállapodásokhoz képest vannak eltérések.
Máté Lajos képviselő:
Elhangzott, hogy a bizottsági megbeszélésen majdnem kompromisszum született, amit
Zuschlag János képviselő kínált fel. Azt javasolta, hogy 28.5 millió támogatást adjanak a
Halas TV kht és a Haladthermál Kft részére és akkor minden más összeget elfogad az MSZP
frakció. Ebben nem voltak partnerek.
Azt javasolták, hogy vegyenek el a sporttól amit év közben majd kiegészítenek. Amikor
megszületett a döntés, hogy a 10 millió Ft tartalékot felszabadítanak, a konkrét ajánlatuk úgy
szólt, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság konkrét üzleti terveket kér be a
gazdálkodó szervezetektől és annak alapján dönti el, hogy kiegészíti a támogatásukat, vagy
nem. A korábbi megállapodásban szereplő összeg fölé nem mennek.
Korábbi napirendi pont keretében hangzott el, hogy a Határőr Igazgatóság a tavalyi éves
költségvetés 70%-t kapja meg. A kiegészítés esetleges.
A Halas TV költségvetésének 30%-át eddig az önkormányzat adta, most ebből levesznek 9%ot.
Az is elhangzott, hogy a legsikeresebb a városi Televíziók között, ezért lehet, hogy a város
túlterjeszkedett ezen a területen.
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Jekő Attila képviselő:
Híve a széles társadalmi egyeztetésnek. Ő is ott volt a civil szervezetek fórumán annak
ellenére, hogy nem volt meghívója. Örült annak, hogy a sport több támogatást kapott. Az nem
jó, hogy más szervezetek irreálisan nagy elvonásban részesülnek. Pont azok a gazdálkodó
szervezetek, akik értéket teremtenek és sok embert kiszolgálnak. Híve annak, hogy egyenlő
mércével kell mérni. Megítélése szerint a többségi frakció is átértékelte előző döntését, azért
terjesztette be a kiegészítést. A korábbi testületi ülésen elhangzott már, hogy a tartalékban ez
az összeg rendelkezésre áll.
Kiegészítést üdvözli, de néhány pontjával nem ért egyet. Mód indítványt terjeszt elő a 3. pont
vonatkozásában: …”más szervezeteket esetében „ szövegrész törlését javasolja. Ne vonjanak
be. A támogatandók körébe más szervezeteket. A meglévő gazdálkodó szervezetektől üzleti
tervet kérnek be, akkor ne versenyeztessék más szervezetekkel meg őket.
Másik módosító indítványa, hogy a támogatási összeg felosztása a képviselő-testület
feladatkörébe maradjon, míg a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság véleményezési
jogkörével éljen.
Szabó Károly képviselő:
Nagy figyelemmel hallgatta Dózsa Tamás Károly elnök urat, aki korábban kioktatta, de csak
egy nagy mellényt látott.
A sportkeret emelésének őszintén örül. Február 19-én 100E Ft-ot személyesen befizetett az
alapítványra. Talán ez is azt jelenti, hogy a sport iránt elkötelezett.
Az 5/12 sz. táblázatot áttekintve egy-két helyen történt változás. Ennek következtében az
előkészítés az eredeti előterjesztésnél nem volt rossz.
A kiegészítésben szerepelő 10 millió Ft-ot a halasi gazdálkodó szervezeteknek adják. HALAS
TV Kiskunhalas és környéke kultúrájának legjelentősebb közvetítője az újsággal együtt. A
Halathermál Kft a város idegenforgalmi nevezetessége. Ez a két Kht kapja meg az eredeti
költségvetési támogatást. Döntéshelyzetben vannak most is.
Zuschlag János képviselő:
Visszatér az Ad-hoc Bizottsági ülésen elhangzottakhoz. Maga javasolta, hogy tegyenek plusz
forrást a 162 millióhoz, hogy a problémát fel lehessen oldani, amit a mostani kiegészítés
tartalmaz.
A tárgyalás legvégén ugrott fel a sporttámogatás összege Máté Lajos által hangoztatott „ Ha
lúd legyen kövér „ véleménnyel. Szó sincs arról, hogy nem akartak több támogatást adni, de
kompromisszum hiányában döntött így a FIDESZ-es többség. Ebben benne volt az is, hogy
Váradi Krisztiánt minél nehezebb helyzetbe hozzák. Ezt csak a pontosítás kedvéért ismertette.
Lukács László alpolgármester:
Előterjesztésben 10 milliós kiegészítés szerepel, miután az Ad-hoc Bizottság átvizsgálta és
megbeszélte az érintettekkel, hogy milyen igények merülhetnek még fel a működőképesség
biztonságához.
Javasolja, hogy ne vitassák, hogy ki kapjon döntési jogosultságot a 10 milliós összeg
felosztásához. Kellőképpen felkészült a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság, hogy
az előterjesztés alapján a ezt az összeget megfelelő helyre jutassa. Kéri az előterjesztés
elfogadását.
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Érdekes vitában vesznek részt. Egyetért Szabó Károly képviselő véleményével, miszerint csak
néhány ponton van változás a táblában, az eredeti előterjesztéshez képest.
Annyit vitatkoznak erről az 5/12 sz. tábláról hogy a költségvetési tárgyalás hosszát is
meghaladja már.
Nem egyedi az eset, mert a korábbi években is a civil szervezetek támogatása váltott ki vitát.
Nem szabadna beállítani a korábbi testületet egy hozzá nem értő testületnek, aki annyi
támogatást adott, amennyit kértek a civil szervezetek. Romvári Frigyes korábbi sportbizottság
elnökével közösen egyeztettek, hogyan szervezzék meg a támogatás felmérését, ellenőrzését és
eredményeik alapján az elosztást. Korábban is voltak egyeztetések.
Nem szerepe Váradi Krisztián képviselő megvédése, de az is a demokrácia felfogás
különbözősége, hogy 6 millióval többet kap a sport, tehát a szakbizottság elnöke legyen
csendben, mert megkapta a pénzét.
Valamennyien ezért a városért 100%-ban felelősek. Nem lehet részeire szedni, ezt a
felelősséget.
Így nem lehet irányítani vagy egyensúlyt teremteni, csak konkolyt hinteni, amikor minden
forintért harc folyik.
Szó esett a HALAS TV 1 Ft támogatáshoz tett 2 Ft-járól. A bevétele a reklámból folyik be.
Csak akkor működik, ha megfelelő mennyiségű néző nézi az adást, akik csak akkor
kapcsolnak oda, ha érdemesnek tartják. Amennyiben kevesebben nézik, a reklámozó sem
jelenik meg üzleti félként. Ez kihat a gazdasági életre is.
Az 5/12 sz. tábla kihat az egész városra. Nem lehet megengedni, hogy elosztásáról egyetlen
bizottság döntsön.
Megítélése szerint a HALAS TV és a Halasthermál Kft támogatása rendezendő, mert a
gyógyvíz városát akarják építeni a FIDESZ szerint. Most erre lehetőség van. Ezen belül meg
kell próbálni a gyógyúszás vagy bébi úszás lehetőségét megteremteni, amire az Ad-hoc
Bizottság elnöke a kérdéseknél nem tudott válaszolni.
Váradi Krisztián képviselő:
Most már úgy állították be, hogy a FIDESZ a sport megmentője, ő pedig a sport ellensége.
A HALAS TV úgysem kívánatos már, ezért van a nagy megvonás. Szépen kitalált történetről
van szó.
Eredeti javaslat a sport támogatási összeg 6 millióra emelése volt. A Halas TV-nél és a
Halasthermál Kft-nél akkor még 28 és 29 milliós támogatásról beszéltek. Ekkor tanácskozási
szünetet kért a FIDESZ és ezután hangzott el az a javaslat, ami a határozatban is szerepelt.
Pajor Kálmán képviselő:
Valóban mondta Váradi Krisztián, hogy ne emeljék meg ennyivel a sport támogatást, hanem a
bizonytalan jövőben tegyék azt meg később. Véleménye szerint a sport magas támogatása
miatt illett volna megszavazni a táblázatot.
Feltehetően ezután is részt vesz a sportrendezvényeken, amiért annyit sem tett, hogy
megszavazza a támogatásukat.
Végül felhívja a figyelmét a polgármester úrnak, az összefoglalóra vonatkozó SZMSZ
szabályra, miszerint 10 percben jogosult reagálni.
Kószó János képviselő:
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Bizottság munkájának eredményén látszik, hogy az előkészület nem volt elhanyagolt. Minden
sor mögött egy dosszié fellelhető. Meg lehet állapítani, hogy az eredeti előterjesztés több
egyeztetésen ment keresztül, amit igazol az is, hogy csupán néhány sorban történt javítás az
Ad-hoc Bizottság által.
A korábbi testületi ülésen ismertette a polgármester úr, hogy egy sort biztosan elrontottak
ebben a táblázatban, a sporttámogatást. A korrekciójára lehetőség nyílt a megjelenő többlet
forrásból, de a FIDESZ frakció számára nem volt elfogadható.
A kérdések és a válaszok során elhangzottakból megállapítható, hogy nem a megoldást kellett
megtalálni, hanem erőt kellett mutatni. Ez megtörtént, bár ez felesleges mert mindenki tudja,
hogy ők vannak többségben, más nem történhet, csak a mit ők akarnak.
Ők vannak többségben, minden a szavaztuk szerint fog történni.
Ebben a döntésbe van jelentős felelőtlenség. Ez a két társaság finanszírozásában lelhető fel.
Az önkormányzat 100%-os tulajdonában van ez a két társaság. Nem ilyen módon,
gazdaságilag kell megfojtani, hanem ki kell mondani, hogy nincs rájuk szükség. Utalás történt
arra is, hogy a vezetés módját is felül kell vizsgálni, tehát a vezetővel van probléma nem a
szervezettel.
Ez nagy fokú bizalmatlanságot okoz. Nem tudja már elhinni, hogy szakmai döntés születik
majd, mert az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy nem szakmai indokok alapján nyúltak
bele a táblázatokba.
Hunyadi Péter képviselő:
A civil szervezetek, öntevékeny csoportok támogatása ebben a szűkös gazdasági helyzetben
amiben most élnek, fontos. Fontos azoknak az embereknek segítése, akik a városért tenni
tudnak
és
akarnak.
A lakosság egészségügyi állapota ugyan ilyen terület, amikor az egészségügyben ilyen
szörnyű helyzet alakul ki, a prevenció az egészségügyben sokkal nagyobb hangsúlyt kap.
Fontos az is, hogy a fiatalok elé hasznos célokat tudjanak kitűzni a szabadidő hasznos
eltöltésére, a drog, alkoholizálás, TV nézés helyett. Ezek is a városról és város jövőjéről
szólnak.
A demokrácia értelmezésüket is kétségbe vonták. Szerinte az a demokrácia értelmezése, hogy
már másodszor is alaposan az érdekeltekkel való egyeztetés után döntöttek és alakították ki
álláspontjukat.
Elhűlve hallja Horváth Mihály úrtól, hogy a strandon a költségvetést úgy akarják
konszolidálni, hogy egy vendégkört akarnak eltávolítani. Sokkal inkább vendégkört kellene
szerezni. Ez lenne az ott dolgozók feladata, nem a bébi úszás. Reméli, hogy ez csak tévedés.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
Az elhangzó észrevételekre reagálva elmondja, hogy a két gazdasági társasággal 2007.
február 7-én született egy előzetes megállapodás, amelyben rendkívül szigorú takarékossági
intézkedések meghozatala mellett az önkormányzat részéről 30 millió Ft támogatás adása
mellett mindkét ügyvezető vállalta, hogy az évet finanszírozza. Ennek dokumentációját
csatolna a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésének jegyzőkönyvéhez, ami
bárki által megtekinthető.
Kialakult egy szituáció, amelyben nem garantálható a Halasthermál
fizetésének 2007 évi finanszírozásból.
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Kft-nél dolgozók

Vonatkozó ágazati szakszervezet bérmegállapodással kapcsolatos tárgyalásos levelét tegnap
megkapta, amelyben nem csak a mostani fizetésüket nem garantáló helyzetet kérdőjelezik
meg, hanem további bérintézkedéseket vár a Halasthermál Kft-től.
A jelenlegi bérek finanszírozására 30 millió Ft szükséges, emiatt kér felhatalmazást a
tulajdonosoktól, hogy milyen irányba tárgyaljon a szakszervezettel.
El lehet vonni tőlük támogatást, aminek következtében nem tudják a szerződéses
kötelezettségeit teljesíteni, akkor a tulajdonos készítsen intézkedési tervet és adja át az
ügyvezetésnek, milyen lépéseket tegyen.
A kiegészítésben lévő 10 millió Ft-al lehet a helyzetet rendezni. Ezt a pénzforrást vezetői
megbeszélésen, számba véve a lehetőségeket, az alpolgármester úrral egyeztetve állapították
meg és javaslattal fordultak az Ad-hoc Bizottság elnökéhez. Ebbe az irányba kellene menni.
Azért jelöltek meg egyéb szervezeteket, mert a csillagvizsgáló támogatása kimaradt 700 E Ftal és rendezni kell a költségvetési intézmények külkapcsolatokra fordítandó fedezetét, mert
nem tartalmazza az intézmények költségvetése ezt a tételt. Így már nem kell intézkedési terv,
hanem üzleti tervet kell készíteni a gazdálkodó szervezeteknek , be kell nyújtani a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak. Havi finanszírozásban kapják meg az érintettek a
támogatást, tehát nem kell a keretösszegnek azonnal rendelkezésre állni, csak a kifizetés
lehetőségének.
A döntések mindig egyeztetés alapján történnek vezetői szinten. Ezért tartanak hetenként
vezetői megbeszélést és egyeztetnek az alpolgármester úrral. Közös felelősségük van a város
működtetéséért. Egymás ellen nem tehetnek, mert attól sérül a város. Kisvárosban a feladatot
meg kell oldani és mindenkinek a saját kompetenciájában kell eljárni. Ilyen értelemben az
önkormányzatban a többségi frakciónak van legnagyobb felelőssége és a közvetlen
megválasztott polgármesternek.
Dózsa Tamás Károly előterjesztő:
Hangsúlyozza, hogy pénz nincs, a lehetőségek nagyon szűkek.
Arra kéri a képviselőtársait, hogy az előterjesztésben lévő számok legyenek irányadóak és azt
fogadják el a kiegészítéssel együtt.
Jekő Attila (ÜGYREND)képviselő:
Az egyéb szervezetekre vonatkozó módosító indítványát visszavonja.
Váradi Krisztián (ÜGYREND)képviselő:
Külön szavazást kér a sportcélú támogatásról.
Dr. Várnai László polgármester:
A módosító indítványokat szavaztatja meg először.
Javaslatként hangzott el, hogy a kiegészítésben lévő 10 millió Ft felosztásáról most döntsön a
képviselő-testület. Erről kéri a képviselő-testület szavazatát.
No: 14
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 18:40:52

>462<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

7
13
3

30.43%
56.53%
13.04%

29.17%
54.16%
12.50%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Az előterjesztett 5/12 sz. tábla sportcélú támogatás összegéről kéri Váradi Krisztián
képviselő a külön szavazást. Erről az indítványról kéri a képviselők szavazatát.
No: 15
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 18:42:05

>463<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

8
13
2

34.78%
56.52%
8.70%

33.33%
54.17%
8.33%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Az előterjesztett 5/12 sz. táblázat és a kiegészítő előterjesztés elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 16
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 18:43:14

>464<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

14
3
6

60.87%
13.04%
26.09%

58.33%
12.50%
25.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

61/2007.Kth.
Pénzeszköz átadás és támogatás értékű keret felosztása (5/12 táblázat)
Határozat
1. ) A Képviselő-testület a módosított 5/12 sz. „ Pénzeszközátadási és támogatásértékű
kiadásai”c. költségvetési táblát az alábbiak szerint elfogadja:
5/12. sz.
melléklet
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2007.évi pénzeszközátadási és támogatásértékű kiadásai

A hozzájárulás jogosultjai

2007.évi
eredeti
előirányzat

MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (államháztartáson
kívülre)
a, Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sportcélú hozzájárulások (Sport Bizottság)
Intézményi külkapcsolatok
Stúdió 2000 TSE
Civil Alap Közalapítvány
Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítvány
Néptánc Kulturális Alapítvány
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10 400
500
700
13 500
500
1 000

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.

Polgárőrség
Női kézilabda támogatása (NBI-ben maradás esetén)
Kunfehértói Gyermektábor
Vakáció Kht.
Városért Közalapítvány
Berki Viola Közalapítvány
Kiskunhalas Város Sportjáért Alapítvány
Református Egyházi Óvoda
Halas-Dent Fogászati Kft (fogászati ügyeleti ellátás)
Halas Galéria
"RÉZANGYALOK"Rézfúvós Big Band
Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek
összesen:
b, Intézmény típusú finanszírozás
Halasi Csipke Alapítvány
Művelődési Központ Kht.
Halas TV Kht.
Halas Thermál Kft.
Intézmény típusú finanszírozás összesen:
Működésre átadott pénzeszközök összesen:

1.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK (államháztartáson
belülre)
Tompa Város Önkormányzata (okmányiroda)
Támogatásértékű kiadások összesen:

HOZZÁJÁRULÁSOK MINDÖSSZESEN :

600
10 000
940
2 500
5 000
1 000
2 000
4 500
2 000
6 358
1 000
62 498

25 000
23 000
25 000
27 000
100 000
162 498

2 500
2 500

164 998

2.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az időarányosan felszabaduló
kötelezettséggel nem terhelt tartalékai terhére kiegészíti az 5/12-es tábla támogatási összegét
10.000 E Ft-al.
3.) Felkéri az érintett gazdasági szervezeteket, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság soron következő ülésére készítsék el részletes pénzügyi tervüket ( Üzleti terv),
melyben az éves működéshez szükséges forrásigényt mutassák be. A támogatás mértéke
gazdasági szervenként nem lehet több 30.000 E Ft-nál.
4.) Felhatalmazza a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy a 2. pontban
meghatározott szervezetek pénzügyi tervei alapján, valamint más szerveztek esetében a fent
említett soron következő ülésén döntsön a kiegészítő támogatás (10.000 E Ft ) felosztásáról
és a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: Legkésőbb 2007. április 30.
Felelős: Máté Lajos Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Máté Lajos Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke,
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
A táblázat szerint érintett társadalmi szervezetek, alapítványok és
Intézmény típusú gazdasági társaságok
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
E-Közigazgatási és Informatikai Stratégiája.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Aradszky Lászlóné képviselő:
Ügyrendi Bizottság módosító indítványával javasolja elfogadni a határozat tervezetet. A
vizsgálatot 2007. június 30.-ig kéri lefolytatni.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Milyen jellegű felülvizsgálatot kérnek, ha színvonalasnak tartották az informatikai stratégiát?
Mért van szükség külső szakértőre és hol van annak költségvetési vonzata?
Zuschlag János (ÜGYREND)képviselő:
Ez jegyzői kompetencia?
Dr. Várnai László polgármester:
A jegyző kér fel külső szakértőt, ami a módosító javaslatban már megfogalmazódott.
Bizottságok elnökei a jegyzőt tájékoztatják, milyen vizsgálatot igényelnek.
Dr. Várnai László polgármester:
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bizottsági javaslattal együtt fogadja el a képviselőtestület a határozat-tervezete.
No: 17

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 19:11:10

>465<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

22
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

91.67%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
2

100.00%

91.67%
0.00%
8.33%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

62/2007.Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
E-Közigazgatási és Informatikai Stratégiája.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal E-Közigazgatási és
Informatikai Stratégiáját jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt, hogy egy külső szakértővel véleményeztesse.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Kozsuch Mihály Informatikai csoportvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00018 Új napirendi pont
18. / NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati oktatási intézmények alapító okirat módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Az általános iskolák vonatkozásában az alaptevékenységeknél 3.) pontjának kiegészítését
kéri az Állami Számvevőszék az egésznapos iskolaotthonos ellátási formával.
Óvodai férőhelyek számánál el kell különíteni maximális gyermek létszámot és a férőhely
számot. A Bóbita Óvoda és Bölcsőde maximális gyermek létszáma : 364 fő, A Napsugár
Óvoda és Bölcsőde maximális létszáma 260 fő, a Százszorszép óvodák maximális
gyermeklétszáma 286 fő legyen.
Erre azért van szükség, mert a tényleges feltöltöttség most is magasabb mint a férőhely szám
és a normatíva elszámolásnál a Magyar Államkincstár az alapító okiratot nézi.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okiratok elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 18
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 19:15:25

>466<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

22
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

91.67%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
2

100.00%

91.67%
0.00%
8.33%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

63/2007.Kth.
Bóbita Óvoda és Bölcsődék Alapító
Okirat módosítása.
Határozat

A Képviselő-testület a BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE alapító okiratának módosítását
2007. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
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 1979-ben létesített Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde

2. Székhelye:

Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

3. Rövid neve:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde

4. Rövidített neve:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde

5. Tagintézménye:

Bajza Utcai Óvoda, Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2.

6. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Típusa:

Közös igazgatású közoktatási intézmény

8. Fenntartója:

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

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

10. Maximális gyermeklétszám:

364 fő
- Férőhelyszám: óvodai férőhely:
bölcsődei férőhely:

326 fő
20 fő

Kuruc Téri Óvoda 250 óvodai és 10 bölcsődei férőhely
Bajza Utcai Óvoda 76 óvodai és 10 bölcsődei férőhely
11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az Óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést-oktatást, ennek keretében
felkészíteni a gyermekeket az általános iskolára (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80111-5).
• Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80112-6)
•

Német kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80591-5)

•

Cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80591-5)

•

Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 85.32, Szakfeladatszám: 85321-3)

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80111-5)
•

Korai fejlesztés (TEÁOR szám: 85.32, Szakfeladatszám: 75195-4)

Kiegészítő tevékenysége:
•

Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55231-2)

•

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

•

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2),

12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
16. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4730/21 hrsz-ú 7871
m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a
Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2. sz. alatti 630/1 hrsz-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444
m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete
alapján. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
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17. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de
szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az
nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a
munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
19. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése
alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe
a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az
intézmény más településről is fogadhat gyermekeket.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 142/2006. Kth. sz. határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Varga Margit óvodavezető
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
64/2007.Kth.
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Alapító Okirat módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító okiratának
módosítását 2007. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
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 1979-ben létesített Napsugár Óvodák és Bölcsőde
alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde

2. Székhelye:

Kiskunhalas Ady E. u. 4.

3. Rövid neve:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde

4. Rövidített neve:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde

5. Tagintézményei:

Magyar Utcai Óvoda Kiskunhalas Magyar u. 16.
Átlós Utcai Óvoda Kiskunhalas Átlós u. 21.
Szilády Áron Utcai Óvoda Kiskunhalas Szilády Á. u. 12.
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6. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Típusa:

Közös igazgatású közoktatási intézmény

8. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

9. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

10. Maximális gyermeklétszám:

260 fő.
Férőhelyszám: óvodai férőhely 224 fő
bölcsődei férőhely 10 fő
Ady Endre Utcai Óvoda 75 óvodai férőhely
Magyar Utcai Óvoda
47 óvodai férőhely
Szilády Áron Utcai Óvoda 52 óvodai és 10 bölcsődei
férőhely
Átlós Utcai Óvoda
50 óvodai férőhely

11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az Óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést-oktatást, ennek keretében
felkészíteni a gyermekeket az általános iskolára (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80111-5)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
•

Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 85.32.04, Szakfeladatszám: 85321-3)

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80111-5)
Kiegészítő tevékenysége:
• Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55231-2)
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1 )
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2),
12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
16. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 3665 hrsz-ú 1969 m2
ingatlan a rajta található 309 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a
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Kiskunhalas Magyar u. 16. sz. alatti 2264/1 hrsz-ú 407 m2 ingatlan a rajta található 171 m2
épülettel, a Kiskunhalas Átlós u. 21. sz. alatti 078/59 hrsz-ú 1416 m2 ingatlan a rajta
található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á. u. 12. sz. alatti 2234 hrsz-ú 2982 m2
ingatlan a rajta található 343 m2 nagyságú épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az óvoda
a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az
óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
17. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de
szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az
nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak alapján. A
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a
munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
19. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése
alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe
a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az
intézmény más településről is fogadhat gyermekeket.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 143/2006. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Fehérné Ács Klára óvodavezető
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
65/2007.Kth.
Százszorszép Óvodák Alapító Okirat módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának módosítását 2007.
április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
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 1981-ben létesített Százszorszép Óvodák alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Százszorszép Óvodák
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2. Székhelye:

Kiskunhalas Vasút u. 2.

3. Rövidített neve:

Százszorszép Óvodák

4. Tagintézményei:

Lomb Utcai Óvoda Kiskunhalas Lomb u. 5.
Felsővárosi Óvoda Kiskunhalas Szabadság tér 3.

5. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

6. Típusa:

Óvoda

7. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

8. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

9. Maximális gyermeklétszám:

286 fő
- Férőhelyszám: 267 fő
Vasút Utcai Óvoda
67 óvodai férőhely
Lomb Utcai Óvoda
75 óvodai férőhely
Felsővárosi Óvoda
125 óvodai férőhely

10. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az Óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést-oktatást, ennek keretében
felkészíteni a gyermekeket az általános iskolára (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80111-5)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80111-5)
Kiegészítő tevékenysége:
•

Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55231-2)

•

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

•

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2),

11. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
12. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
15. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4758 hrsz-ú 1745 m2
ingatlan a rajta található 270 m2 épülettel, valamint intézményegységei vonatkozásában a
Kiskunhalas Lomb u. 5. sz. alatti 5193 hrsz-ú 5633 m2 ingatlan a rajta található 884 m2
épülettel, továbbá a Kiskunhalas, Szabadság tér 3. sz. alatti 2170 hrsz-ú 2479 m2 ingatlan a
rajta található 555 m2 épülettel.
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A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az óvoda
a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az
óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
16. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de
szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az
nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
17. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és az erre vonatkozó jogszabályokban foglaltak
szerint a munkáltatói jogokat az óvoda vezetője gyakorolja.
18. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése
alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe
a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az
intézmény más településről is fogadhat gyermekeket.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 144/2006. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Nyerges Pálné óvodavezető
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
66/2007.Kth.
Általános Művelődési Központ Alapító Okirat
módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület az ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS
ISKOLÁJA alapító okiratának módosítását 2007. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
fogadja el:
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 1984-ben létesített Általános Művelődési Központ
Általános Iskolája alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Általános Művelődési Központ Általános Iskolája
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2. Székhelye:

Kiskunhalas Kossuth u. 23.

3. Rövid neve:

ÁMK Általános Iskolája

4. Rövidített neve:

ÁMK

5. Intézményegységei:

8 évfolyammal rendelkező általános iskola
1000 m2 küzdőterű sportcsarnok

6. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Típusa:

általános művelődési központ

8. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

9. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

10. Maximális tanulólétszám:

428 fő

11. Munkarend:

nappali

12. Évfolyamok száma:

1-8. (8 évfolyam)

13. Maximális tanulólétszám:

1-4. évf. 208 tanuló
5-8. évf. 240 tanuló
összesen 448 tanuló

14. Tevékenysége, szakfeladatai:
Az Általános Művelődési Központ Általános Iskolája nevelési-oktatási és sport intézmény.
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali
tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
•

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)

• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám:
80.10, Szakfeladatszám: 80511-3)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
• Sportintézmények,
sportlétesítmények
Szakfeladatszám: 92401-4)

működtetése

(TEÁOR

•

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

•

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

szám:

92.61,

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80121-4)
Kiegészítő tevékenysége:
•

Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)
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•

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

•

Máshová nem sorolt sporttevékenység (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92602-9)

• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2),
15. Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
16. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4802/2 hrsz-ú 11719
m2 ingatlan a rajta található 5010 m2 épülettel.
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 intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
19. 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.
20. 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.
21. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási
területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az
intézmény más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 145/2006. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Kovács Dóra ÁMK igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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67/2007.Kth.
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Alapító Okirat módosítása.
Határozat

A Képviselő-testület a FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító
okiratának módosítását 2007. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
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 1972-ben létesített Fazekas Gábor Utcai Általános
Iskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1 Intézmény neve:

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola

2. Székhelye:

Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1.

3. Rövidített neve:

Fazekas Általános Iskola

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

5. Típusa:

általános iskola

6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Munkarend:

nappali

9. Évfolyamok száma:

1-8. (8 évfolyam)

10. Maximális tanulólétszám:

1-4. évf. 208 tanuló
5-8. évf. 240 tanuló
összesen: 448 tanuló

11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali
tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
•

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)

• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátása ellátás (TEÁOR
szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80511-3)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
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•

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

•

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

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80121-4)
• Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80122-5)
Kiegészítő tevékenysége:
•

Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)

•

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

• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2),
12. 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.
13. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
15. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 630/1 hrsz-ú 9369
m2 ingatlan a rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem, ebédlő épülettel.
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.
16. Vállakozási 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.
17. 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.
18. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási
területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az
intézmény más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 146/2006. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
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Víg Katalin intézményi referens
Nagy-Czirok Lászlóné igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
68/2007.Kth.
Felsővárosi Általános Iskola
Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását 2007. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
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 1912-ben létesített Felsővárosi Általános Iskola
alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény:

Felsővárosi Általános Iskola

2. Székhelye:

Kiskunhalas Szabadság tér 6.

3. Rövidített neve:

Felsővárosi Általános Iskola

4. Típusa:

általános iskola

5. Telephelye:

Kiskunhalas Szabadság tér 5.

6. Tagozata:

felnőttoktatás

7. Tagintézménye:

Felsővárosi Általános Iskola
általános iskola 5-8. évfolyamon

8. Tagintézmény székhelye:

Pirtó, Rákóczi u. 2.

9. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

10. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

Pirtói

Tagintézménye

Kiskunhalas - Pirtó Mikrotérségi Oktatási Társulás
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
a társulási szerződésben foglaltak alapján
11. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete.
Pirtó Község Önkormányzata a társulási szerződésben
foglaltak alapján

12. Munkarend:

nappali
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levelező
13. Évfolyamok száma:

1-8. (8 évfolyam)

14. Maximális tanulólétszám:

1-4. évf. 312 tanuló
5-8. évf. 450 tanuló ebből
Pirtói Tagintézmény 5-8. évf. 60 tanuló
Felnőttoktatás 30 fő
összesen 762 tanuló

15. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali
tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
•

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)

• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátása ellátás (TEÁOR
szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80511-3)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
• A német kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
•

Iskolarendszerű felnőttoktatás (TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80123-6)

•

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

•

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

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80121-4)
• Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80122-5)
Kiegészítő tevékenysége:
•

Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)

•

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

•

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

•

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (TEÁOR szám: 80.10 Szakfeladatszám: 930932)

• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2),
16. 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.
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17. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
19. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 372 hrsz-ú 6967 m2
területű ingatlan a rajta található 3820 m2 iskola, tornaterem, ebédlő épülettel, továbbá a
Szabadság tér 5. sz. alatti 2167 hrsz. számú 953 m2 területű ingatlan a rajta található 130 m2
alapterületű épülettel. A pirtói tagintézmény vonatkozásában: Pirtó Rákóczi u. 2.sz. alatti 37
hrsz-ú ingatlan a rajta található 5-8 évfolyamos oktatáshoz szükséges 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 fenntartók vagyonrendelete
alapján.
20. 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.
21. 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.
22. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város ill. Pirtó
község közigazgatási területe a fenntartók által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 147/2006.. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Kerekes Katalin igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
69/2007.Kth
Kertvárosi Általános Iskola
Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását 2007. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
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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 1990. 09. 01-én létesített Kertvárosi Általános Iskola
alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Kertvárosi Általános Iskola

2. Székhelye:

Kiskunhalas Nyírfa u. 23.

3. Rövidített neve:

Kertvárosi Ált. Isk.

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

5. Típusa:

általános iskola

6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.

7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Munkarend:

nappali

9. Évfolyamok száma:

1-8. (8 évfolyam)

10. Maximális tanulólétszám:

1-4. évf. 208 tanuló
5-8. évf. 240 tanuló
összesen 448 tanuló

11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali
tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
•

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)

• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás ellátás (TEÁOR
szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80511-3)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
•

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

•

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

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80121-4)
•

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása

(TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80122-5)
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•

5-8. évfolyamos tanulók általános iskolai oktatása-nevelése a Kiskunhalas Város
Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata által kötött oktatási megállapodás
alapján

Kiegészítő tevékenysége:
•

Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)

•

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

• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2),
•

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

12. 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.
13. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
15. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 2884/1 hrsz-ú 15325
m2 ingatlan a rajta található 3380 m2 iskola és tornaterem épülettel, továbbá gyakorló kerttel,
szabadtéri sportlétesítményekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 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.
16. 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.
17. 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.
18. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási
területe, Imrehegy község közigazgatási területe a Kiskunhalas város és Imrehegy község által
kötött oktatási megállapodásnak megfelelően, a fenntartó által meghatározott felvételi körzet
szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 148/2006 Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Muntyán Lászlóné igazgató
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
70/2007.Kth.
Szűts József Általános Iskola
Alapító Okirat módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító
okiratának módosítását 2007. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
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 1913. 09. 1-jén létesített Szűts József Általános Iskola
alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Szűts József Általános Iskola

2. Székhelye:

Kiskunhalas Köztársaság u. 9.

3. Rövidített neve:

Szűts J. Ált. Iskola

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

5. Típusa:

általános Iskola

6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Munkarend:

nappali

9. Évfolyamok száma:

1-8. (8 évfolyam)

10. Maximális tanulólétszám:

1-4. évf. 234 tanuló
5-8. évf. 360 tanuló
összesen 594 tanuló

11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos oktatást végez. A
tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
•

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)

• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás ellátás (TEÁOR
szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80511-3)
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• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
• Kiskunhalas és vonzáskörzetében kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezése,
koordinálása.
•

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

•

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

• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80121-4)
Kiegészítő tevékenysége
•

Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)

•

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

• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2),
•

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

• Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás (TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám:
80541-0 –Pedagógiai szakmai szolgáltatás)
12. 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.
13. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
15. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő Köztársaság u. 9. sz.
alatti 3668 hrsz-ú 6287 m2 ingatlan a rajta található 2905 m2 területű iskola, konyha és
tornaterem.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 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.
16. 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.
17. 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.
18. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási
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területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az
intézmény más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 149/2006.. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Dr. Várnai Lászlóné igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
71/2007.Kth.
Bibó István Gimnázium
Alapító Okirat módosítása.
Határozat
Képviselő-testület a BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM alapító okiratának módosítását 2007.
április 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.

7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Tagozata:

felnőttoktatás

9. Munkarend:

nappali
esti
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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)

• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80. 21,
Szakfeladatszám: 75195-2),
•

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.
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.
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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 9/2007. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Pintér András igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
72/2007.Kth.
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okirat módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a II. RÁKÓCZI FERENC MEZŐGAZDASÁGI, KÖZGAZDASÁGI,
INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítását
2007. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
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 1950-ben létesített Középfokú Mezőgazdasági
Technikum jogutódjaként a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

2. Székhelye:

Kiskunhalas Kossuth Lajos u.39.

3. Rövid neve:

II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium

4. Rövidített neve:

II. Rákóczi F. Szki. És Koll.

5. Tagintézménye:

Kollégium Kiskunhalas Majsai u. 2.

6. Telephelyei:

Tanműhely Kiskunhalas Majsai u. 2.
Tanműhely (számítástechnika) Kiskunhalas Bokréta u. 1.
Csillagvizsgáló Kiskunhalas Kossuth u. 43.
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7. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

8. Típusa:

közös igazgatású közoktatási intézmény

9. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

10. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete.

11. Munkarend:

nappali

12. Évfolyamok száma:

9– 12. (4 évf.)
13– 14. (2 évf.)

13. Maximális tanulólétszám:

9– 12. évf. 420 fő
13– 14. évf. 210 fő
összesen 630 fő
kollégium: 50 fő

14. Költségvetési törzsszáma:

338877

15. Szakágazati számjel:

80221

16. Tevékenysége, szakfeladatai:
A II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium 4 általános műveltséget megalapozó középiskolai évfolyammal, a középiskola
befejezését követően szakképzési évfolyamokkal és kollégiummal működő nevelési-oktatási
intézmény. A tanulók részére kollégiumi, tanulószobai és diákétkeztetési ellátást nyújt.
Alaptevékenysége:
• Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó szakközépiskolai nevelés, oktatás
(TEÁOR szám: 80.21, Szakfeladatszám: 80217-7)
• Nappali rendszerű, szakképesítést megszerzésére felkészítő iskolai oktatás (TEÁOR szám:
80.22, Szakfeladatszám: 80224-1)
• Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés (TEÁOR szám: 80.22, Szakfeladatszám:
80224-1)
• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.23, Szakfeladatszám:
55131-5)
• Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 80.42,
Szakfeladatszám: 80401-7)
• Iskolarendszeren kívüli
Szakfeladatszám: 80402-8)

szakmai

oktatás,

vizsgáztatás

(TEÁOR

•

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

•

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

•

Oktatható szakmák:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 55 5423 02
Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 3436 03
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szám:

80.42,

Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 3436 01
Kiegészítő tevékenysége:
•

Kollégiumi intézményi étkezés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55233-4)

•

Iskolai intézményi étkezés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)

•

Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-19)

• Szakmai tevékenységet irányító kisegítő szolg. (TEÁOR szám: 74.84, Szakfeladatszám:
75177-9)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80. 21,
Szakfeladatszám: 75195-2),
•

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

• Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások (TEÁOR szám: 92.52, Szakfeladatszám: 930932)
•

Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.21, Szakfeladatszám: 55241-1),

• Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás (TEÁOR szám: 74. 87,
Szakfeladatszám: 75177-9),
•

Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR szám: 55.23, Szakfeladatszám: 55142-5).

17. 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.
18. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
19. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
20. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4752 hrsz.-ú 5927
m2 területű és 4753 hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan (számítástechnika), a 6022/1 hrsz-ú
40622 m2 területű ingatlan (kollégium), a 6022/3 hrsz-ú 34404 m2 területű ingatlan
(tanműhely), 4751/2A/16 és 4751/2A/17 hrsz.-ú 2x34 m2 területű ingatlan (Csillagászati
Obszervatórium), valamint a 4753 hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan, illetve a 1494/2 hrsz.-ú
1057 m2 területű ingatlan (Kunfehértó Kárász u. 4.) a rajta levő épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 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.
21. 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.
22. 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.

91

23. Az intézmény működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 151/2006 Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Klein Imre igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
73/2007.Kth.
Bernáth Lajos Kollégium
Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítását
2007. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
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 1976. 08. 20-án alapított Bernáth Lajos Kollégium
alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Bernáth Lajos Kollégium

2. Székhelye:

Kiskunhalas Bajza u. 1/a.

3. Rövidített neve:

Bernáth Lajos Kollégium

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

5. Típusa:

kollégium

6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8. Maximális gyermeklétszám:

216 fő

9. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.23, Szakfeladatszám:
55131-5)
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• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
számára (TEÁOR szám: 55.23, Szakfeladatszám: 55132-6)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
•

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

•

Kollégiumi intézményi étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55233-4)

Kiegészítő tevékenysége:
•

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 55. 23,
Szakfeladatszám: 75195-2).

10. Vezetőjének kinevezési rendje: A kollégium 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.
11. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
12. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
13. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 596 hrsz-ú 5168 m2
területű ingatlan a rajta található 3224 m2 kollégium épülettel, konyhával.
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. A kollégium a rendelkezésére álló helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe
adhatja.
14. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitása terhére bevételeket szerezhet. A kollégium a rendelkezésére álló helyiségeit,
létesítményét és eszközeit bérbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
akadályozza a nevelő-oktató munkát, a kollégiumban működő diákkörök munkáját, a
szabadidős és sporttevékenységet. A kollégiumi kapacitás jobb kihasználtsága érdekében,
nyáron, tavaszi, téli szünetben turizmus, sportrendezvények céljára az intézmény bérbe
adható. Az intézményben bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az
intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az intézményben
működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
15. 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.
16. Az intézmény működési területe: A kollégium körzeti feladatokat lát el. Önálló
beiskolázást nem folytat. A kollégium a felvételt nyert gyermekeknek, tanulóknak férőhelyet
biztosít, lehetőséget nyújt az önképzés, önmegvalósítás, a tehetség kibontakoztatására,
elősegíti művelődésüket, testedzésüket, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését. Körzetét
az oktatási intézményekbe felvett tanulók lakhelye határozza meg.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 152/2006. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Gregó Sándor intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
74/2007.Kth.
a 2006/2007. tanévben az óvodai, kollégiumi maximális
csoportlétszámok és iskolai maximális osztálylétszámok
túllépésének engedélyeztetése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
törvény 95/A.§ (8) bekezdésére az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben
a 2006/2007. tanévben az alábbi óvodai, kollégiumi maximális csoportlétszámok és iskolai
maximális osztálylétszámok túllépésének engedélyeztetése tárgyában kérelmet nyújt be az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságához:
o A Bóbita Óvoda és Bölcsőde 6 csoportjában, a Napsugár Óvodák és Bölcsőde 3
csoportjában, valamint a Százszorszép Óvodák 7 csoportjában a maximális
csoportlétszámok túllépésének engedélyeztetése a nevelési év közben 3. életévüket
betöltött gyermekek óvodába lépése miatt
o A Felsővárosi Általános Iskola 5. c osztályában az emelt szintű nyelvi oktatás miatt.
o A Bibó István Gimnázium 9.b, 9.c osztályában, továbbá a II. Rákóczi Ferenc
Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9.b, 9.c,
10.c és 12.a osztályában a felvételi kérelmek jogorvoslati eljárása során az azonos
pontszámot elért tanulók elbírálása miatt, valamint a 13. c pénzügyi szakügyintézői
szakon az évek óta tapasztalt magas év közbeni létszámcsökkenés miatt.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00019 Új napirendi pont
19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati óvodák szakmai beszámolója.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Az óvodák a beszámolójukat meghatározott szakmai szempontok alapján készítették el.
Amennyiben ezen felül kérdéseik vannak, a jelenlévő óvodavezetők válaszolnak majd.
Kérdések
Hozzászólások
Jerémiás Béláné Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság vezetője:
Az óvodák megadott szempont szerint elemezték intézményeik életét. A beszámolók nagy
alapossággal, gondossággal készítették el a vezetők Szólnak a gyermekek szeretetéről, hiszen
szeretni csak az tud, aki maga is szeretetet kapott.
Bemutatják intézményeik szerkezetét, személyi, tárgyi feltételeit, nevelési célokat, feladatokat
az iskolákkal való kapcsolatokat, minőség irányítási rendszerüket. Beszámolnak arról, hogy
ebben a pénzszűkös világban sokat segítenek a szülői szervezetek is, az alapítványok pl. a
játékok pótlásában.
Megköszöni nekik az alapos, gondos munkák, ami az óvodákban folyik.
Dr. Várnai László polgármester:
Megerősíti, hogy jó színvonalú munka folyik az óvodákban, kemény megfeszített vezetői
munkával. Mindent megtesznek, hogy a szakmai irányítás megfelelő és színvonalas legyen.
A beszámolók elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 19
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75/2007.Kth.
Önkormányzati óvodák szakmai beszámolója.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az általa fenntartott érintett intézményekben folyó
szakmai munka eredményességének elismerése mellett elfogadja a
•
•
•

Bóbita Óvoda és Bölcsőde,
Napsugár Óvodák és Bölcsőde és a
Százszorszép Óvodák tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00020 Új napirendi pont
20. / NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Dél Bács-Kiskun Megyei Szakképzési konzorciumban részvétel.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Három éve tartó folyamatról van szó. 2004-ben indult az együttműködés, amelynek
eredményeként tavaly augusztusban aláírtak egy konzorciumi együttműködést, amelyben 15
fenntartó, 20 intézmény, 12.700 tanuló sorsáról döntöttek az aláírók.
Ehhez a konzorciumhoz tartozik Kiskunhalas is, amely két minőségében érintett. Egyrészt
mint a megye legnagyobb szakképző intézménynek Garbai Sándor Szakképző Intézetnek
székhelyet adó településként, illetve a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola fenntartójaként.
A tárgyalások során kiderült, hogy a Garbai Sándor Szakközép Iskola több olyan fejlesztési
forráshoz juthat az együttműködésen keresztül aminek köszönhetően egyes szakmákban,
különösen a kereskedelmi és vendéglátás, valamint a faipar és rokonszakmák terén, a
jelenleg legmodernebbnek számító csúcstechnológiával látják el az intézményeket.
II. Rákóczi Ferenc Szakképző Intézet decentrumi szinten jelenik meg. Ezt a területet három
decentrumra osztották. Létrejött egy Kiskunsági Decentrum Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa,
Kiskunhalas együttműködésével, ennek az egyik konzorciumi vezető intézménye lesz a II.
Rákóczi Ferenc Szakképző Intézmény.
A konzorcium fenntartásához tagdíjjal kell hozzájárulni. Ezt a tanulók létszámarányában
állapították meg, Az erről szóló költségvetést tartalmazza az előterjesztés.
A fejlesztési terve és a stratégiai terv 200 oldal terjedelmű, ami megtekinthető a
Humánpolitikai főosztályon, vagy elektronikus úton bárki számára biztosított módon.

Kérdések
Hozzászólások
Szabó Károly képviselő:
A konzorciumi sikere a városban élők számára nagyon fontos lehet. Jelentős számú
pedagógus munkahelyről is szó van. Csúcstechnológiák érkeznek, amelyek a nappali képzésen
túl, a felnőtt képzés számára is jelentős lehetőséget biztosítanak.
Az előterjesztés támogatását javasolja.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 20
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76/2007.Kth
Dél Bács-Kiskun Megyei Szakképzési Konzorciumban
részvétel.
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testületet jóváhagyja és elfogadja a Dél-Bács-Kiskun Megyei
Szakképzési Konzorcium helyzetértékelését és az azon alapuló fejlesztési stratégiáját. Egyúttal
elfogadja a Konzorciumi Tanács által javasolt 2007. évi 304 000 forintos évi hozzájárulás
kifizetését az alábbi módon: a költség 4/9-ét május 1-ig, a fennmaradó 5/9-et augusztus 30áig utalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
László Mária Pénzügyi és Településfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város intézményeinek feladatai, a Kormány 2007. évi
költségvetési megszorító intézkedései mérséklése érdekében hozott önkormányzati döntések
végrehajtására.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Jerémiás Béláné képviselő:
Az előterjesztés címét az alábbiak szerint kéri módosítani: „Kiskunhalas város
intézményeinek feladatai, a Kormány 2007. évi költségvetési megszorító intézkedései
mérséklése érdekében hozott önkormányzati döntések végrehajtására.”

Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Martonosi Pál Városi Könyvtárnál mit jelent teljesítményösztönző keret elvonás?
Jerémiás Béláné képviselő:
Hogyan tudta a Bibó István Gimnázium a megszorító intézkedéseket, dolgozói elbocsátás
nélkül megoldani?
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az intézményeknek az alapvető feladatit
jogszabályi előírásoknak megfelelően el kell látni. Az intézmények az adható kifizetéseket
vonták meg változó mértékben.
A Bibó István Gimnáziumnál hosszú távon az óraszám emelés hatása megjelenik. Egy státusz
feltölthető teljes létszámmal, vagy túlóra álláshelyet képez. Ellátja a feladatot a meglévő
állománnyal, túlóra alkalmazásával. Ez a felnőtt oktatásnál kell alkalmazniuk, amely kimenő
évfolyam felmenő évfolyam nélkül. Itt túlóra keretet alkalmaztak.
Bér ki nem fizetésére kerül sor ebben az esetben.

Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Legtöbb intézménynél az étkezési hozzájárulást vonták meg. Sportintézménynél a melegvizes
fürdést korlátozzák és a fűnyírást, amit kicsinyes megoldásnak ítél.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Tűzoltóság támogatása a határozatban pontosítva, 3966 EFt támogatási összeggel jelenjen
meg. A költségvetési rendelet módosítással válik hatályossá.
Dr. Várnai László polgármester:
Az előterjesztés részeként befogadja a javaslatot és külön nem szavaztat róla.
Hunyadi Péter képviselő:
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A cím változtatására ő tett javaslatot amit az alábbiakban indokol meg:
A Kormány haladó reformot kommunikál, miközben Románia is lehagyja az országot. Az
előterjesztés címe az önkormányzatra akarja hárítani a megszorítás fogalmát, pedig a
játékszabályokat az ország költségvetése határozza meg igen nagy mértékben. A támogatások
csökkentése, a csoport finanszírozás vagy az oktatásban kivédhetetlen energia áremelés
Kormány döntésen alapul.
Őket azért választották meg, hogy ellensúlyozzák a Kormány megszorító intézkedéseit,
megvédjék a lakosságot erejük szerint, és ezt teszik. Tompítják a sokkhatásokat, a kötvény
kibocsátással átrendezték a hitelállományt, lélegzethez jutatták a város költségvetését. Sokkal
rosszabb is lehetett volna, ha nem így és ezt végezték volna el.
Ezért javasolta cím megváltoztatását.
Jerémiás Béláné képviselő:
Ez a napirendi pont a Kormány megszorító intézkedéseinek következménye. Kevesebb pénzt
kapnak az önkormányzatok az oktatásban. Bevezetik a csoportfinanszírozást, ami azzal jár,
hogy kevesebb pénz jut a gyermekekre. a kormányfő jelentette ki, hogy 10.000 pedagógustól
meg kell válni. Az tény, hogy a gyerek is kevesebb.
A FIDESZ-KDNP többségi frakció nem akar iskolát bezárni, nem akar pedagógusokat
elbocsátani, mint ahogy ezt sokan szeretnék elhitetni az emberekkel. A megszorítások miatt
rákényszerül a fájdalmas lépésekre. Ezek nem kerülhetők meg. Törekednek arra, hogy minél
kevesebb oktatásügyben dolgozónál kerüljön sor az elbocsátásokra. Arra is törekednek, hogy
kevesebb veszteséggel oldódjon meg ez a fájdalmas, családokat érintő gond.
Amennyiben nem bocsátják ki a kötvényt és az adósságokat nem ütemezik át, akkor lehet,
hogy még több pedagógust kellett volna elbocsátani.
Képviselőtársainak szíves figyelmükbe ajánlja a mellékelt táblázatot, ami azt mutatja, hogy a
21 intézményből 15 intézménynél az elvonás mindössze 4,2 %, vagy ennél kevesebb.
Dr. Szász Éva képviselő:
A Kormány megszorító intézkedéseire hivatkozik, ami miatt Halas intézményeit sem kerülhette
el a létszámcsökkentés. Ennek egyik sajnálatos következménye az ÁMK átalakítása.
Az előterjesztésből valóban kitűnik, hogy 4.2%-ra sikerült csökkenteni az elvonást, ami a
szomszédos településeken lényegesen nagyobb mértékű.
A táblázatban szereplő szám még kevesebb, mert március 31-vel a HAVI Kht megszűnik,
amelynél az elvonás 22%-os.
A Kormány folyamatosan azt kommunikálja, hogy végre hátradőlhetnek, lassanként
megszűnnek a megvonások, nem érzik ezeknek rossz hatását, ugyanakkor az önkormányzat és
az adófizetők nyakába zúdítja az összes elhibázott döntést.
Pajor Kálmán képviselő:
Örül, hogy az előterjesztés címét megváltoztatják.
Elképzeli az intézményvezetőket, hogyan készíthették el az előterjesztésüket a csökkentett
feltételekkel. Nincsenek irigylésre méltó helyzetben.
Az önkormányzat sincs jobb helyzetben, éppen ezért születet meg a kötvény kibocsátási
döntés. Így 100 helyett csak 40 pedagógust kell elküldeni az intézményektől, de ezzel nincs
vége a megszorításoknak.
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Ősztől újabb oktatási intézményeket sújtó intézkedések lépnek hatályba és újabb pedagógus
elbocsátásokra kerül sor.
Amennyiben petíciókat írnak az intézmények, aláírja, mert egyet ért velük.
Jekő Attila képviselő:
Az intézményeknél a 4% megvonást az önkormányzat szavazta meg. Nem értettek egyet az
elvonással, amit továbbra is fenntartanak és azt gondolják, hogy nem lett volna szükség
ekkora megvonásnak sem.
Annak örülnek, hogy legtöbb intézményben nyugdíjazással sikerült a leépítést megoldani, úgy,
hogy nem kellett elbocsátani aktív dolgozót.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Költségvetés összeállításánál világossá vált, hogy olyan intézkedéseket is kell hozni a város
életében, ami érzékenyen érint bizonyos területeket.
Sajnos az előző ciklusok gazdálkodása során oly mértékben eladósodott a város, hogy a
működése csőd közeli állapot felé haladt. A FIDESZ-KDNP frakció intézkedéseivel meg
akarja állítani ezt a folyamatot. A hitelállomány csökkenését kell elérni, tavaly ősszel még 1.2
milliárd hiánnyal néztek szembe, amit a költségvetés összeállításánál sikerült 477 millióra
csökkenteni, úgy hogy működőképes legyen a város és közben a város lakosságának anyagi
terheit se növelték meg jobban.
Közben az MSZP-SZDSZ-es Kormány megszorító intézkedései is begyűrűztek a város életébe.
Vannak olyanok, akik erről nem akarnak beszélni, nem akarnak tudomást szerezni, pedig
szavazatukkal megerősítették a Kormány döntéseit. Azt gondolták, hogy a Kormány
megszorító intézkedései, létszám leépítési törekvései a várost elkerülik majd. Tévedtek.
Sajnos a város életét érzékenyen érintik ezek az intézkedések, az állami normatívák
csökkentésével és egyéb elvonásokkal az önkormányzatnak is nagyon nehéz életben maradnia
és nagy mértékben ellehetetlenítették az életét. Ezért van szükség az összevonásokra,
átalakításokra az intézmények életében. Az ország valamennyi településében küzdenek
hasonló gondokkal. Sok településen sokkal súlyosabb döntéseket hoznak intézmény
bezárásokról, létszámcsökkentésekről talpon maradásuk érdekében.
Arra törekedtek, hogy minél kisebb áldozatokkal járjanak ezek az átalakítások, hogy minden
gyermek elhelyezést nyerjen az iskolákban, hogy a lehető legtöbb munkavállaló maradjon
meg a helyén vagy nyerjen elhelyezést más intézményeknél a város talpon maradása,
élhetősége érdekében.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Többször elhangzott az eladósodott önkormányzatról szóló vélemény.
Az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgálói jelentések ezeket nem támasztja alá. Van egy
folyamatos üzemeltetési a városnak, egy bizonyos mennyiségű átengedett pénzeszköze és
állami normatíva, saját bevételek és elvégzendő feladatai. Ehhez megfelelő finanszírozást kell
biztosítani.
Semmi alapja nincs az elhangzó kijelentéseknek. Fél évvel a választás után nem kellene
ilyenekre hivatkozni.
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Nem a FIDESZ-KDNP frakció mentette meg a várost. Többször tisztázták már, hogy
folyamatos pénzügyi intézkedések vannak. Vezetői döntések szültnek, amik megfelelő
fórumokon egyeztetésre kerültek.
A kötvény kibocsátás 2005 óta áll előkészítés alatt.
A feladatok közösek és a felelősség is.
Sajnos továbbra is hitelből kell gazdálkodnia, mint ahogy a többi 3200 önkormányzat is teszi.
Az intézmények tájékozottak, jól tudják mi történik majd szeptemberben velük. Felkészültek
rá.
Ezek nagyon kemény intézkedések, amit közösen hoznak. Nem egymás és az érintettek
bosszantására. Ő tárgyal azokkal, akik elvesztik a munkájukat és az egzisztenciájukért
rettegnek.
Ezek nagyon kemény de megkerülhetetlen intézkedések.
Végül javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
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77/2007.Kth.
Kiskunhalas város intézményeinek feladatai, a Kormány 2007. évi
költségvetési megszorító intézkedéseinek végrehajtása.
Határozat
1. A képviselő-testület az intézményvezetői intézkedési terveket elfogadja, azok végrehajtására
utasítja az intézmények vezetőit. Felhívja a figyelmet a végrehajtás során a jogszabályok
fokozott betartására, a szükséges munkajogi és működést szabályozó dokumentumok
átdolgozásra, legitimációs eljárások elvégzésére.
2. A vezetői intézkedési tervek alapján, a jelenlegi állapotnak megfelelően az alábbi
létszámkeretek kialakítását engedélyezi a Képviselő-testület:
- I.1. Bóbita Óvoda és Bölcsőde:
 Létszámváltozás: - 3 fő. Jelenlegi engedélyezett létszám 57 fő
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-

-
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-

-

-

-

 2007. 01. 01-től 56 fő.
 2007. 01.02-től 55 fő,
 2007. 07.31.-tól 54 fő.

I.2. Napsugár Óvodák és Bölcsőde:
 Létszámváltozás: - 2 fő. Jelenlegi engedélyezett létszám: 43 fő.
 2007. 03.15-től 41 fő.

I.3. Százszorszép Óvodák
 Létszámváltozás: - 2,5 fő, jelenlegi engedélyezett létszám: 38,5 fő
(Testületi határozat már korábban megszületett).
II.2. Kertvárosi Általános Iskola:
 Létszámváltozás: - 3 fő , jelenlegi engedélyezett létszám 54 fő.
 2007. 04.01.-tól 53 fő.
 2007. 04.15 -től 52 fő.
 2007.10.15-től 51 fő.
II.3. Felsővárosi Általános Iskola:
 Létszámváltozás: - 3,5 fő, jelenlegi engedélyezett: 79,5 fő
 2007.02.01-től 78 fő;
 2007.03.01-től 77,5 fő;
 2007 07.01-től 76 fő;
II.4. Fazekas Gábor utcai Általános Iskola:
 Létszámváltozás: - 3 fő, jelenlegi engedélyezett: 46 fő.
 2007. február 2-től 45 fő
 2007. február 15-től 43 fő

II.5. Szűts József Általános Iskola:
 Létszámváltozás: - 2 fő, jelenlegi engedélyezett 53 fő.
 2007. július.01-től 52 fő.
 2007.09.01-től 51 fő.
II. 6. II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola:
 Létszámváltozás: -1 fő, jelenleg engedélyezett álláshely 91,5 fő
 2007. február 15-től 90,5 fő
II.8. Bernáth Lajos Diákotthon
 Létszámváltozások: - 2 fő, jelenlegi engedélyezett álláshely 29 fő.
 2007. 02.01-től 28 fő.
 Kollégiumi férőhelyek számának csökkentése 2007. 09.01-től a
jelenlegi 216 főről 200 főre.
 Tanulócsoportok számának csökkentése 2007.09.01-től a jelenlegi 10
csoportról 9. csoportra.
 Engedélyezett álláshely 2007. 09.01-től 27 fő.
III.1. Egyesített Szociális Intézmény
 Létszámváltozások: -1 fő, jelenlegi engedélyezett álláshely 96 fő.
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2007. március 03-tól 95 fő.

3. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság esetében a csökkentés csak a kötött felhasználású
normatíván felüli részre vonatkozik, ennek összege 800 EFt. Egyúttal az önkormányzat
áttekinti a fennálló szerződéseket, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását a
gazdálkodási feladatok ellátásának vonatkozásában.
4. A 6%-os elvonást a Városi Bölcsőde sajátos helyzetét figyelembe véve, az Önkormányzat
ennek az egy intézménynek az esetében nem érvényesíti, a költségvetés módosításkor a
különbözetet jelentő 1 558 000 forintot biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00022 Új napirendi pont
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kulturális szakemberek szervezett képzése.
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: 22
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78/2007.Kth.
Kulturális szakemberek szervezett képzése.
Határozat
A Képviselő-testület a kulturális szakemberek szervezett képzésének 2000-2006 évi teljesítését
és elszámolását az 1 - 2 sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Varga-Sabján Gyula Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgató
Rémán János KMK igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00023 Új napirendi pont
23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskun Önkormányzatok Szövetségének tagdíj megfizetése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
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Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselőtestületnek.
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79/2007.Kth.
Kiskun Önkormányzatok Szövetségének
tagdíj megfizetése.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskun Önkormányzatok Szövetségének kifizeti az
elmaradt tagdíjat a 2007. éves költségvetésének terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00024 Új napirendi pont
24./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati általános iskolák körzethatárainak módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Egy elírásra hívja fel a figyelmet, amelynek során a Kosár utca helyesen a Felsővárosi
Általános Iskolához tartozik.
Jelentős létszámú cigány lakosságot érint a körzethatár módosítása, ezért számítanak a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat segítségére. Megkapták a kisebbségi önkormányzat
állásfoglalását is, amely egyetértést tartalmaz.

Kérdések
Szabó Károly képviselő:
Szt. József Ált iskolának milyen helye van?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Szt. József Általános Iskola nem
önkormányzati fenntartású és nincs körzet ellátási kötelezettsége. Beiskolázási körzete az
egész város.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Örül az előterjesztésnek, mert jobb elosztást képvisel. Sajnos eddig a Szűts József Ált Iskola
kapott sokat a hátrányos helyzetű gyermekekből. Fejlődésükre nézve is káros volt ez.
Kéri az érintett iskolákat, hogy feleljenek meg ennek a körzet elosztásnak, az önkormányzat a
nagyobb távolság miatti elszállítást biztosítja.
Halász Balázs képviselő:
Térképen jól néz ki a körzetesítés, de a Felsővárosi Általános Iskolához került olyan terület,
ahonnan a beiskolázás már máshová rendezett. Kicsit maradjon nyitott, hogy ne legyenek az
arányok között elcsúszás.
Felsővárosi Általános Iskola nagyon meg lesz terhelve.
Dr. Várnai László polgármester:
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Az oktatási törvény módosítása szerint az ..”egymással körzethatáros iskolákban a
halmozottan hátrányos gyermekek létszámában nem lehet 25 %-nyi különbség.” Ezt
figyelembe véve alakították ki a körzeteket.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testültnek.
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80/2007.Kth.
Önkormányzati általános iskolák körzethatárainak
módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az általános iskolák körzethatárait az alábbiak szerint
állapítja meg:
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
• Ág u., Átlós út,
• Bácskai u., Bajza u. (páratlan és páros 8-tól), Baranyai Ferenc u., Batthyány u. (páratlan 39től) Bedekovics Lőrinc u., Bojtár u., Borz u., Botond u. (13-tól), Budai Nagy Antal u.,
Bükkönyös u.,
• Czuczor Gergely u., Csalogány u., Csap u., Csipke u., Cserepes u., Csokonai u. (páratlan 9-től
és páros),
• Damjanich u., Dobó u., Dugonics u.,
• Eperd u.,
• Fazekas Gábor u., Félegyházi út, Fenyő u., Fejérföld u., Füzes u.,
• Gerle u. (páratlan oldal), Gábor Áron u., Galamb u., Gózon u.,
• Gyep u.,
• Határ u., Henger u.,
• Járószék u., József Attila u. (páratlan 41-től, páros 36-tól),
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Kárász u., Kármán u., Károly u., Kárpát u. (páros 8-tól és páratlan), Kassa u., Kazinczy u.
(páratlan 5-től és páros 12-től), Kéve u., Korvin u., Kossuth u. (páros 38-tól), Kovács Sándor
u., Kölcsey u. (páratlan 9-től és páros 12-től), Kötönyi út, Kuruc vitézek tere,
Lepke u., Lovarda u.,
Malom sor, Majsai út, Mázsa u., Munkács u.,
Népfront u.,
Olajbányász útja,
Pákász u., Pásztor u., Pozsony u., Patkó u.,
Radnóti Miklós u., Rakodó u., Róka u.,
Sas u., Sereg u., Sóstó u.,
Szabadkai út (páratlan 11-től és páros 40-től), Szabó Ervin u., Szalag u., Szállás u., Számadó
u., Széchenyi u. (páratlan), Szegedi út, Széksós u., Szélmalom u., Szénás u., Szent Gál u.,
Szuper Károly u., Szűts József u.,
Tambura u., Tavasz u., Temető u., Tó u.( páratlan 31-től, páros 14-től) Tompa u.(1-12)
Új u.,
Vadkerti út, Városkert u., Virág u.,
Zöldhalom u.,
Zsák u.,

Külterület: Alsószállás, Felsőszállás, Füzespuszta, Középső ipartelep
Felsővárosi Általános Iskola
• Áchim András u. (páratlan 13-tól, páros 12-től), Árvalányhaj u., Attila u. (páratlan 17-től és
páros 8-tól),
• Bajcsy-Zsilinszky u. (12-től), Bajza u. (páros 2-6), Bánegyháza u., Báthory u., Bornemissza
Gergely u (páratlan 19-31, és páros 22-30-ig), Botond u. (1-12), Bundzsák István u.,
• Cseresznyés u., Csokonai u. (páratlan 1-7),
• Eötvös u., Epreskert u., Esze Tamás ltp.,
• Fácán u., Fakopács u.,
• Garbai Sándor u., Gimnázium u.,
• Harangos tér, Harangos telep u., Halászcsárda u., Hold u., Hunyadi utca (57-től)
• Iparszőlők útja, Izabella u.,
• Jókai u., József Attila u. (páratlan oldal 23-tól 39-ig)
• Kadarka u., Karányi sík útja, Kazinczy u. (páratlan 1-3 és páros 2-10), Kertész u., Kisfaludy
u. (páratlan 25-től és páros 34-től), Kismarton u., Kmeth Sándor u., Kolmann u., Kosár u.,
Kovács Pál tér, Kölcsey u. (páratlan 1-7 és páros 2-10), Kőrösi út,
• Laktanya u., Latabár u., Lehel u.,
• Mályva u., Marx tér,
• Pacsirta u., Petőfi u. (42-től), Pipa u., Platán u., Polgár u. (Vezér utcáig), Posta u.,
• Sáfrány u., Sárgarigó u., Sárkány u.,
• Szabadság tér, Szántó Kovács János (21-től), Szatmári Sándor u. (21-től), Széchenyi u. (páros
22-től), Szegfű u., Székely u., Szilvás köz, Szondi u.(16-tól)
• Tavaszi hérics u., Tinódi u. (17-ig), Thorma János u., Tó u. (páratlan 1-29-ig, páros 1-12-ig,
Toldi u. (páratlan 15-től, páros 20-tól) Tompa u. (13-tól)
• Vásártér u., Venyige u., Vezér u., Vitéz u., Vörösmarthy u. (páratlan 27-től és páros 30-tól),
• Zrínyi u.,
• Zsoltina u.,
Külterület: Felsőkistelek, Felsőöregszőlők (az a terület, amely a város iskolái közül a Felsővárosi
Általános Iskolához van legközelebb), Felsőtelep, Sóstóiszőlők
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Kertvárosi Általános Iskola
• Akác köz, Árok u., Árvácska u.,
• Bajnár u., Balajthy Dénes u., Bangó Péter u., Bodza u., Bokor u., Boróka u., Budár u.,
• Csendes köz, Cserény u., Csónak u.,
• Dália u., Dózsa György u.,
• Erzsébet királyné tér,
• Gaál Lajos u., Galagonya u., Grósz Ferenc u.,
• Gyárfás István u.,
• Futó u., Fűrész u.,
• Gyöngyvirág u.,
• Híd u., Hirnök u., Homok u.,
• Ibolya u., Imreh Mária u.,
• Jácint u., Juhar u.,
• Kamilla u., Kanizsa tér, Karacs Teréz u., Kardvirág u., Keceli út, Kiffer u., Kocsis Lajos u.,
Kopolyai út, Kopolya köz, Korda Imre u., Kökény u., Kun kapitány u.,
• Lakatos Vince u., Lapály u., Levendula u., Lőtér u., Lugas köz,
• Magyar u., Május 1. tér, Margaréta u., Mártírok út, Mészáros Lázár u., Mocsáry Lajos u.,
Monszpart László u., Muskátli u.,
• Nád u., Nagy-Szeder István u., Nagy Czirok László u., Nagy Kálmán u., Nemzetőr u.,
• Nyíl u., Nyírfa u.,
• Orgona u., Ormánság u.,
• Páfrány u., Pálma tér, Pandúr u., Parti u., Pattantyús u., Perc köz, Peterka József u., Pipacs
u., Práger Ábrahám u.,
• Rege u., Rét u.,
• Sáros u. (páratlan), Semmelweis tér, Stepanek Ernő u.,
• Szász Károly u., Szélmolnár u., Szilády Áron u., Szőlő u.,
• Tátogató u., Téglagyári út, Téglagyári köz, Tímár u., Tóköz u., Tormássy János u., Tóth János
u., Tulipán u.,
• Ván Benjámin u., Vári Szabó István u., Vass Lajos u.,
• Zsigray Julianna u.,
Külterület: Alsóöregszőlők (a Ván Benjamin utcától É-ra eső rész), Bogárzó, Felsőöregszőlők (az a
terület, amely a város iskolái közül a Kertvárosi Általános Iskolához van legközelebb),, InokaKistelek, Partiszőlők, Rekettye,
Szűts József Általános Iskola
• Áchim András u. (páratlan 1-11, páros 2-10-ig), Ady Endre u., Alkony u., Alkotmány u.,
Állomás u., Álmos u., Arany János u. Árpád u., Attila u. (páratlan 1-15 és páros 2-6),
• Bajcsy-Zsilinszky u. (1-11), Bajnok u., Bálvány u., Baross u., Bástya u., Batthyány u., Béke u.,
Bem u., Bercsényi u., Berzsenyi u., Bessenyei tér, Bethlen Gábor tér, Bimbó u., Bocskai u.,
Bokányi Dezső u., Bokréta u., Bornemissza Gergely u. (páratlan 1-17, páros 2-20)
• Csiga u., Csillag u.,
• Deák Ferenc u., Dékány Árpád u., Dob u.,
• Erdei Ferenc tér,
• Fecske u.,
• Gerle u.(páros oldal), Gólya u.,
• Gyapjú u.,
• Hajnal u., Hajó u., Hársfa u., Hattyú u., Himző u., Holló u., Honvéd u., Hősök tere, Hunyadi
János u. (1-től 57-ig), Huszár u.,
• Jegenye u., Jósika u., József Attila u. (páratlan oldal 1-21-ig, páros oldal 2-38),
• Kalap u., Kálvin tér, Kard u., Kárpát u. (páros 2-6), Katona József u., Kígyó u., Kinizsi u.,
Kisfaludy u. (páratlan 1-23 és páros 2-32),., Kórház u., Kossuth u., Köztársaság u., Kun tér,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Lovag u., Lomb u.,
Markovits Mária u., Mátyás tér, Mérleg u., Molnár u.,
Nap u., Nefelejcs u.,
Nyár u., Nyárfa u., Nyúl u.,
Ó u.,
Ősök tere, Ősz u.,
Paprika Antal u., Petőfi u. (42-ig), Polgár u. (Vezér utcától),
Rákóczi tér, Révész György u., Rezeda u., Rózsa tér,
Sarló u., Sáros u. (páros), Schönfeld udvar, Síp u., Sólyom u.,
Szabadkai út (páratlan 1-9 és páros 2-38), Szántó Kovács János u. (1-től 20-ig)., , Szatmári
Sándor u. (1-20), Széchenyi u. (páros 2-20), Szent György tér, Szent Imre u., Szentháromság
tér, Szép u., , Szondi u.(1-16-ig), Szövetség tér,
Tábor u., Táncsics u., Tárnok u., Tinódi u. (19-től)) Toldi u.(páratlan 1-15, páros 2-20), Török
u., Tuba u.,
Vadász u., Vajda u., Városháza u., Vass Imre u., Vasút u. Vihar u., Viola u., , Víz u.,
Vörösmarthy u. (páratlan 1-25 és páros 2-28),
Zalán u., Zerge u.,

Külterület: Alsóöregszőlők (az a terület, amely a város iskolái közül a Szűts József Általános Iskolához
van legközelebb), Alsótelep.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens
Érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00025 Új napirendi pont
25./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közművelődési és közgyűjtemények intézmények
pályázata.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
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érdekeltségnövelő

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 25

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 19:53:57
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81/2007.Kth.
Közművelődési és közgyűjteményi intézmények
érdekeltségnövelő pályázata.
Határozat
A Képviselő-testület igazolja, hogy a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht. pénzügyi
tervében a technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására
500.000,.-Ft önrésszel rendelkezik.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Rémán János KMK igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00026 Új napirendi pont
26./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Gazdasági program 2007-2013 kiegészítése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Lukács László alpolgármester:
A Gazdasági Program elfogadásakor már jelezte, hogy a könyvvizsgáló javaslatára be kell
illeszteni a konszolidációs tervet, ami az adósságkezeléssel függ össze.
Táblázatokban mutatják be, hogy 2006. december 31-nek megfelelően milyen vagyoni, hitelés egyéb kötelezettsége van az önkormányzatnak.
A konszolidációs terv két felé osztható. Hitel és kamatfizetési kötelezettséget 2007 és 2013
közötti években 70-150 millió között szeretnék tartani Pillanatnyilag 148.236 E Ft.
Ütemezésnél 2007-2008-ban fő cél a tartós egyensúly megteremtése. Ezt követné a 2009 és
2013-ra kiterjedő időszak, ami az egyensúly bázison egy gazdasági fejlődést indukálna.
A Gazdasági Program VI. fejezet tartalmaként elfogadni javasolja a képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Kérdések
Hozzászólások
Horváth Mihály képviselő:
Gazdasági szakemberekkel megvizsgáltatták a konszolidációs programot. Ez konkrét
programnak nem mondható, mert ez egy konszolidációs program bevezető része. Célokat,
jelmondatokat fogalmaz meg.
Azzal a feltétellel fogadják el, ha záros határidőn belül ennek a mögöttes tartalma is a
képviselő-testület elé kerül.
Dr. Várnai László polgármester:
Konszolidációs terv célkitűzései alapján lehet kidolgozni a részletes terveket.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 26
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82/2007.Kth.
Gazdasági Program 2007-2013. kiegészítése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint egészíti ki a 2007-2013. évekre
szóló Gazdasági Programot:
VI. Konszolidációs terv
A költségvetés mindenkori fizetőképességének biztosítása az adósságkezelés elsődleges célja
és feladata. Az adósságszolgálattal kapcsolatos terhek és az új finanszírozási igények
eredményes, lehető legalacsonyabb költségekkel történő kezelése összetett folyamat; amely
komoly tervezési és kockázat elemzési háttérre támaszkodik.
A források előteremtése értékpapírok kibocsátásával, illetve hitelfelvétellel történik.
A hitel- és kamatfizetési kötelezettség 2007-2013. években évi 70-150 MFt között lesz.
Hitelfelvétel csak fejlesztési feladatok kivitelezéséhez történhet. Hitel- és kamatfizetési
kötelezettségünk 2007. évben 148.236 EFt lesz. A következő években az adósságszolgálat
állományát figyelembe véve az évenkénti felveendő hitel nagysága legfeljebb a tárgyévi tőke
törlesztése körüli összeg lehet, hogy vagyonfelélés ne következzen be.
A fejlesztéseknél az áthúzódó feladatok és az eddig vállalt kötelezettségek összegzése alapján
mutatkozik a hiány. Ilyen mértékű hiány esetén a likviditási problémák állandósulhatnak,
amelyet folyószámla hitelfelvétellel tudunk kiegyensúlyozni, amely számottevő kamatteherrel
jár. A likviditási oldalról nehezíti pénzügyi helyzetünket az, hogy az ingatlanértékesítéseknél
kis mértékben rendelkezünk adás-vételiszerződéssel, így a betervezett vagyontárgyak
értékesítésére komoly erőfeszítéseket kell tenni.
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Az Európai Unió strukturális és kohéziós támogatásai, valamint a hazai források
felhasználásával lehetővé kell tenni, hogy a következő területeken érdemi fejlesztések
valósuljanak meg 2007 és 2013 között a Gazdasági Program alapján:
• közlekedési infrastruktúra-fejlesztés;
• gazdaságfejlesztés, a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtésének fejlesztése;
• a foglalkoztathatóság, az alkalmazkodóképesség javítása, az oktatási rendszer, a humán és
egészségügyi infrastruktúra fejlesztése és kistérségi fenntartású intézménnyé való átalakítása;
• környezet- és energiagazdálkodás fejlesztése;
• a közigazgatás és a közszolgáltatások fejlesztése;
• a mezőgazdaság szerkezetváltása, a vidék fejlesztése.
Az önkormányzat konszolidációs terve e célok megvalósításában két jól körülhatárolható
szakaszra bontható a kormányzati intézkedésekkel összhangban:
2007-2008: a tartós egyensúly megteremtése a lehető legkisebb növekedési áldozattal
• a költségvetési hiány csökkentése, hiteleink átütemezése, az ellátórendszerek átalakításával,
• az adósságállomány növekedésének megállítása, majd csökkentése,
• a likviditási egyensúly megteremtése, a fizetési mérleg hiányának csökkentése,
2009-2013: a létrejövő egyensúly bázisán a gazdaságfejlesztés, a befektetések tartós
növekedésének megindulása
• az egyensúly megszilárdítása, a költségvetési hiány és az adósság további csökkentése,
• a növekvő fejlesztési források egyre erőteljesebb gazdaságélénkítő hatásának érvényesülése,
• a foglalkoztatás növekedésének érzékelhető megindulása.
Mellékletek:
1.sz. Kiskunhalas Város Önkormányzatának vagyona 2006. december 31.-i állapot szerint.
2.sz. értékpapír, részesedés állomány 2006. december 31.-i állapot szerint
3.sz. Kiskunhalas Város Önkormányzatának adósságállománya 2006. december 31.-i állapot
szerint
Határidő: azonnal
Felelős: Lukács László alpolgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr.Várnai László polgármester
Lukács László alpolgármester
Valamennyi főosztályvezető, osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00027 Új napirendi pont
27./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-től részvény megvásárlása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Alanyi jogon akkor lesz közszolgáltatási joga a Regionális Hulladékgazdálkodási zRT-nek, ha
100% önkormányzati tulajdonba lesz. Csongrád, Baja és Kiskunhalas környéki szolgáltatókat
érinti az intézkedés. A szolgáltatók kezében lévő részvény csomagot fel kell ajánlani az
önkormányzatoknak. Szétteríthetik a 82 önkormányzatra a részvény csomagot, ami nem jó
megoldás. A konzorciumban az a döntés született, hogy azokon a helyeken történjen a
részvények értékesítése, ahol a szolgáltatási körzet centruma van. Ebből a szempontból
Kiskunhalas jött számításba .
Pénzmozgással nem jár. Kamatmentes későbbi kifizetést feltételező részvény átruházás
történik.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselőtestületnek.
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83/2007.Kth.
Homokhátsági Regionális Vagyonkezelő és Szolgáltató zRT.
részvényeinek átruházása.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas város
polgármesterét az előterjesztés szerinti szerződés aláírására és a részvények megvásárlására.
Kiskunhalas Város Önkormányzata a továbbértékesítés tekintetében kötelezi magát, hogy a
részvényeket a Kiskunhalasi lerakóhoz tartozó ellátási körzet lakosságszáma és az adott
település lakosságszámához viszonyított arány alapján meghatározott hányadban az ellátási
körzethez tartozó település és a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. közös kérelmére az
itt kötött szerződésben foglaltakkal megegyező feltételekkel az adott önkormányzat számára
továbbértékesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária Jegyző
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési osztályvezető
Fülöp János Róbert Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00028 Új napirendi pont
28. / NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Lakossági járdaépítés 2007. évi szervezése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Pajor Kálmán előterjesztő:
Ismerteti az előterjesztés tartalmát, melynek keretén belül hangsúlyozza, hogy az egyedi
járdaépítések mellett összefüggő járdaépítést kiemelten támogatná az önkormányzat.
Összefüggő járdaszakasz az 5 háznál rövidebb utcákban az egyik oldal teljes hosszát, vagy 5
egymás melletti telek előtti járdaszakaszt.
A költségvetési fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre, jóváhagyását követően talán a
költségvetés módosításánál számíthatnak keretösszegre.
Az igényeket a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság bírálja el
és előnyben részesítik a minél hosszabb szakaszú járda építését vagy felújítását.
Kérdések
Horváth Mihály képviselő:
Nagyságrendileg mennyi járdaépítési támogatást tartanak nyilván?
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető:
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Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy
jóváhagyott támogatási előirányzat.

több igény van, mint amekkora a

Hozzászólások
Máté Lajos képviselő:
Részt vett a javaslat kidolgozásában, amelynek során az volt a cél, hogy próbáljanak meg a
városban egyforma járdaszakaszokat kialakítani. Talán a szervezés során közösség alkotó
tevékenység is létrejön.
Szeretnék, ha a műszaki osztály nagyobb odafigyeléssel, több szakmai tanáccsal és közös
vásárlások segítésével járulna hozzá a járdaépítésekhez.
Reményeik szerint a kötvény kibocsátásból befolyó összegből lehet előirányzatot képezni
ebben az évben még.
Horváth Mihály képviselő:
Korábban is volt hasonló szervezés a belvárosban. Korábban is fontos feladat volt.
Nagyon nagy kedv esetén a sorban állás tömeges lenne, de ez nem így van. Azt kívánja, hogy
sikerüljön az elképzelt szervezés, mert a városnak előnyére válna.
Több lehetőség adódik: előfordul, hogy nincs rá pénze az ingatlan tulajdonosnak, vagy
igénytelen. Van olyan módos állampolgár is, aki nem szívesen figyel a szomszédokra, hanem
saját elképzelését valósítja meg.
Halász Balázs képviselő:
Előző ciklusban is volt hasonló kezdeményezés. Sokan azt gondolják, hogy a járda megépítése
önkormányzati feladat. Reméli, hogy felébred újra a felújítási kedv.
Pajor Kálmán előterjesztő:
Az elhangzó észrevételekre reagálva igazat ad abban, hogy ez többlet szervezést igényel.
Ebben az önkormányzati képviselők is segíthetnének.
A kiemelt támogatás azt jelenti, hogy a műszaki számítások szerinti anyagok számlákkal
igazolt költsége a városon belüli helyszínre szállítás költségével együtt.
Dr.Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
No: 28
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84/2007.Kth.
Lakossági járdaépítés 2007. évi szervezése.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kiemelten támogatja az összefüggő, járdaszakaszok
megépítését.
Összefüggő járda:
- az 5 teleknél rövidebb utca egyik oldalának teljes hossza
- a legalább 5 egymás melletti telek előtti járdaszakasz.
Összefüggő járda építés támogatásának mértéke:
-

a műszaki számítások szerinti anyagok számlákkal igazolt
költsége,
Kiskunhalas város közigazgatási határain belül a helyszínre szállítás
költségével együtt.

A támogatási igény felméréséhez előzetes bejelentés szükséges a Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztályán.
A támogatási rendszer változásáról a lakosságot a médián keresztül tájékoztatni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető
Meggyesi József közútkezelői ügyintéző
Pajor Kálmán képviselő
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00029 Új napirendi pont
29./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „Belterületi közutak burkolat felújítása 2007” támogatáshoz pályázat
benyújtása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
A tervezéssel kapcsolatos költségek az előterjesztés során még nem voltak ismertek. A
határozat-tervezetet az emelt költségekkel javasolja elfogadni.
No: 29
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85/2007.Kth.
„Belterületi közutak burkolat felújítása 2007”
támogatásához pályázat benyújtása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására a „települési önkormányzati szilárd burkolatú
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belterületi közutak burkolatfelújítása 2007” (DARFT-TEUT-2007) támogatásának elnyerésére
pályázatokat nyújtson be, az alábbi címeken:
Esze Tamás ltp. V. számú út és gyűjtőút felújítása kevert felületi bevonattal
Összes költség
1 812 145 Ft

Igényelt támogatás
889 200 Ft
Saját erő
922 945 Ft
Kárpát u. felújítása kevert felületi bevonattal
Összes költség
2 865 120 Ft
Igényelt támogatás 1 389 494 Ft
Saját erő
1 475 626 Ft
Kölcsey u. felújítása kevert felületi bevonattal
Összes költség
6 063 600 Ft
Igényelt támogatás 2 968 875 Ft
Saját erő
3 094 725 Ft
Szent Gál -Pozsony u. felújítása kevert felületi bevonattal
Összes költség
7 662 000 Ft
Igényelt támogatás 3 789 807 Ft
Saját erő
3 872 193 Ft
A támogatással megvalósítani tervezett felújítások összes költsége 18 402 865 Ft, az igényelt
összes támogatás a pályázatban elszámolható költség 50 %-a, azaz 9 037 376 Ft.
Saját erő szükséglet összesen 9 365 489 Ft, melyet a Képviselő-testület a 2007. évi
költségvetési rendeletében biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok beadásához szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00030 Új napirendi pont
30./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Állami Számvevőszék által a „Kiskunhalas Város Önkormányzata
gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről” című témában folytatott
vizsgálat megállapításokra készített intézkedési terv.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
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Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
60 támogatott szervezet közül 5 szervezetnél nem rögzítették a számadás kötelezettség módját
és határidejét. Nem határozták meg a támogatás célját. Mely szervezetek tartoznak ide?
Halász Balázs képviselő:
Korábbi hiányosság pótlását 3 alapítvány nem teljesítette. Melyek azok?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A megállapítások között szerepel, hogy a likviditási tervet a jegyző rendszeresen nem
aktualizálja. Miért nem?
Aradszky Lászlóné képviselő:
Szintén a megállapítások között szerepel, hogy a jegyző nem készítette el a Polgármesteri
hivatal ellenőrzési nyomvonalát és nem képezte az SZMSZ mellékeltét.
Miért nem készült el, járt-e szankcióval? Későbbiekben elkészül?
A pénztár kiadási és bevételi bizonylatok nem feletek meg a szigorú számadási nyomtatványok
számadási kötelezettségeinek.
Milyen intézkedéseket tettek a javításra? Büntetéssel járt-e ez a megállapítás?
A főkönyvi és analitikus nyilvántartások programjai egymáshoz nem illeszkedtek az egyedi
programok között az átadás-átvételének lehetősége nem volt meg.
Miért nem volt ez meg, milyen intézkedések születtek a későbbiekre vonatkozóan? Miért nem
illeszkedtek a programok, mi erre a megoldás?
A kórház átalakítással kapcsolatban: egészségügyi szakellátás területén járó és fekvőbeteg
ellátás 2004. július 1-től történt vállalkozásba adását követően az önkormányzat egészségügyi
bizottsága jogosult az ellátás minőségét a szolgáltatás színvonalát, mérő mutatók
alkalmazásával folyamatosan ellenőrizni. E mutatók teljes körű kidolgozására
véglegesítésükre 2005. december 19-én került sor.
Az egészségügyi bizottság mikor látta el ezt a feladatát, megtörtént ez az ellenőrzés? Mikor
fog beszámolni az önkormányzat előtt?
A későbbiekre vonatkozóan kéri, hogy az egészségügyi, szociális és foglalkoztatási bizottság
végezze el ezt az ellenőrzést évenként és számoljon be a képviselő-testületnek a kórházban
tapasztaltakról.
Máté Lajos képviselő:
Az előterjesztésben szerepel, hogy a készpénz kezeléséről szigorú számadású nyomtatványt
kell kiállítani. Gépi úton egy példányban kiállított sorszámozott pénztári bizonylatok nem
felelnek meg a szigorú számadású kötelezettség követelményeinek.
Ezt nem tudták, vagy bizonytalan jogi megítélés alá eső dolgok?
További megállapítás, hogy a gazdasági eseményeket magukba foglaló bizonylatok 22%-a
felelt meg a számviteli törvény előírásainak, a Polgármesteri Hivatal számlarendjében az
alaki, tartalmi követelményeknek, amit súlyos megállapításnak ítél.
Utalványok ellenjegyzése 65%-ban felelt meg a szabályoknak.
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Szakmai teljesítési igazolást 37%-ban végezték el, a vizsgált bizonylatok esetében, azt sem a
szabályzatokban lefektetett módon és az érvényesítés a bizonylatokon 36 %-ban volt
megfelelő.
Az akadálymentesítés 48 középület közül 41-nél még nem teljesült.
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a kérdéses szervezetek amelyeknél nincs
elszámolási kötelezettség, azok az intézmény típusú szervezetek. Velük külön megállapodást
kötött a képviselő-testület.
Alapítványoktól utólag bekérték az elszámolást előző évre vonatkozóan. Kisösszegű
támogatások voltak. Az adott beszámolási határidőt nem tartották be, de utólag bekérték tőlük
azt.
Likviditási terv aktualitását felvető kérdésre válaszolja, hogy nem hoz döntést a képviselőtestület arra, hogy minden költségvetési módosításnál a likviditási tervet is beterjesztik.
Évvégén a tényadatokat szerepeltetik.
Pénztár bizonylatok szabályszerűségét firtató kérdésre válaszolva elmondja, hogy olyan
pénztár programot használnak, amit több hasonló helyen is használnak. Ezzel a programnak
csak egy eredeti szigorú számadási nyomtatvány nyomtatható ki. Állami Számvevőszék 2
példányt kér. A programot módosítják.
A kötelezettség vállalást 2002-es Állami Számvevőszék ellenőrzése nem vitatta. Most
kifogásolták, ennek megfelelően 90 napon belül a szabályzatot módosítják.
Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozását határidőre nem készítették el, de pótolják. Belső
ellenőrzés folyik, de jogszabály változás miatt ki kell alakítani egy függetlenített belső
ellenőrzési személyt.
Dr. Várnai László polgármester:
Kiegészítve a választ elmondja, hogy az igény az, hogy legyen egy független személy aki a
Polgármesteri Hivatalban végzi a belső ellenőrzést és az ő ellenőrzési nyomvonalát meg kell
külön határozni.
Nem tartották azt sem jónak, hogy aki a költségvetési intézményeknél ellenőriz, végezze a
belső hivatali ellenőrzést.
Arra is gondot fordítanak, hogy lehetőség szerint mindig ugyan azon személy menjen egy-egy
költségvetési intézményhez is ellenőrizni.
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:
Kórházról az elmúlt évben a fejlesztési tevékenység helyzetéről volt egy tájékoztató. Szakmai
mutatók alapján nem készült beszámoló.
Súlyos pénzügyi szabálytalanságot nem találtak, aminek pénzügyi vonzata lenne.
Dr. Várnai László polgármester:
Beszámoltatási rendszer azért készült el később, mert az OEP-től nem állt rendelkezésre a
kialakításhoz szükséges mutatószámok.
2006-ban az egészségügyi bizottság nem készített beszámolót. Már a mutatók rendelkezésre
állnak, így az ellenőrzés szükséges és fontos végrehajtani. A vizsgálatról jelentést tesz a
képviselő-testületnek.
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Hozzászólások
Dr. Szász Éva képviselő:
2007 az esélyegyenlőség éve. 2007. január 1-je volt a határideje az intézmények
akadálymentesítésének. A teljesített 20% nagyon szomorú eredmény.
Az előterjesztés szerint a rendelkezésre álló mutatószámok alapján folyamatosan kell
ellenőrizni a kórházi szakellátást, de a mutatók teljes körű kidolgozására, véglegesítésére
máig nem került sor.
Dr. Várnai László polgármester:
A szakmai ellenőrzés lényege, hogy meghatározott időponttól kezdve, amikor megállapították
a szolgáltatás színvonalát, ehhez képest nem romolhat. Ehhez kellett a mutatószámokat
kidolgozni. Elég nehezen munkálta ki az Egészségügyi Bizottság ezeket.
Mostani mérések elvégzésének nincs akadálya.
Második félévre jó lenne elkészíteni az ellenőrzést, ami az Egészségügyi, Szociális és
Foglalkoztatási Bizottságon múlik.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az intézkedési terv elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 30
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 20:42:52
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86/2007.Kth
Az Állami Számvevőszék által a „Kiskunhalas Város Önkormányzata
gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről” című témában
folytatott vizsgálat megállapításaira készített intézkedési terv.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által a „Kiskunhalas Város
Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről” című témában
folytatott vizsgálat megállapításaira készített intézkedési tervet az alábbiak szerint fogadja el:
Az önkormányzat jogszabályi előírásai maradéktalan betartása érdekében:
1.

Gondoskodni kell a költségvetési koncepció előterjesztésekor a kisebbségi
önkormányzati írásos vélemények csatolásáról az Ámr. 28. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint;

2.

Eleget kell tenni a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 65. § (3) bekezdésében
foglalt előírásoknak, hogy a kisebbségi önkormányzat által határozattal
jóváhagyott költségvetést építsék be az önkormányzati költségvetésbe;

3.

Újra kell szabályozni a kötelezettségvállalás és utalványozás módját az Ámr. 134.
§ (3) bekezdésének és az Ötv. 90. § (1) bekezdése szabályainak megfelelően;

4.

Gondoskodni kell arról, hogy a kötelezettségvállalások ellenjegyzése minden
esetben megtörténjen az Ámr. 134. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően;

5.

Gondoskodni kell a középületek akadálymentessé tételéről tekintettel arra, hogy a
Fot. 29. § (6) bekezdésében foglalt 2005. január 1-jei határidő lejárt;

Az önkormányzati munka színvonalának javítása érdekében:
6.

Szabályozni kell a gazdálkodási és ellenőrzési jogköröknél, hogy a
felhatalmazottak a jogkör gyakorlásáról milyen módon és formában számoljanak
be és gondoskodni a beszámoltatásról;

7.

Be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé az Önkormányzat gazdálkodási
rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzésről készült számvevői jelentést;

8.

A számvevői jelentésben feltárt hiányosságok kiküszöbölése érdekében elkészített
intézkedési tervet meg kell küldeni az ÁSZ Bács-Kiskun Megyei Ellenőrzési Iroda
részére.

Határidő:
- Költségvetéssel kapcsolatos észrevételekre (1., 2.,pont) a 2007. évi költségvetés
elkészítésével párhuzamosan, illetve 2008.évi költségvetésben.
- Szabályzatok módosítása (3,4,6.p.) folyamatosan 2007. június 30-ig.
- Akadálymentesítés (5.pont) folyamatosan.
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- Számvevői Jelentés és intézkedési terv (7,8.p.) testületi döntést követően azonnal.
Végrehajtja:Jegyző, Aljegyző, Pénzügyi- és Városfejlesztési Főosztály, Ellenőrzési
Főosztály
Felelős: Polgármester
A Számvevői Jelentésnek a hivatal jogszabályi előírásai maradéktalan betartása érdekében és
a hivatali munka színvonalának javítása érdekében tett javaslataira a hivatal vezetője
megteszi a szükséges intézkedéseket.
Határidő:

- Költségvetéssel kapcsolatos észrevételekre a 2007. évi költségvetés
elkészítésével párhuzamosan, illetve 2008.évi költségvetésben.
- Rendeletek, szabályzatok, megállapodások módosítására folyamatosan
2007. június 30-ig, illetve 2008.évi költségvetésben.
- Pénzmozgások és bizonylatolásuk ellenőrzésére folyamatosan.

Végrehajtja

Jegyző, Aljegyző, Pénzügyi- és Városfejlesztési Főosztály, Ellenőrzési
Főosztály, Humánpolitikai Főosztály

Felelős:

Jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Kristóf Sándorné aljegyző
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Győrffy Anmália Ellenőrzési és Rendészeti főosztályvezető
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00031 Új napirendi pont
31./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: HAVI feladatainak TÖV Kft-nél történő ellátás finanszírozása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozat mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Az előterjesztés azért készült, mert a TÖV Kft gazdálkodása még nem rendezett a HAVI –tól
átvett feladatainak finanszírozására . Májusban elfogadják a végleges átalakítás tényét és
nem lesz szükség hasonló döntésekre.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 31

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 20:44:28
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87/2007.Kth.
HAVI feladatainak TÖV Kft-nél történő ellátás
finanszírozása.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Kiskunhalas Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályát, hogy a Halasi Városüzemeltetési
Igazgatóság (HAVI) 2007.évi költségvetéséből időarányosan felszabaduló
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finanszírozása terhére a TÖV Kft. részére működési kiadásai fedezetére (munkabér,
dologi kiadások) havi kifizetést teljesítsen.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete soron következő ülésén dönt a finanszírozás
éves összegéről és a költségvetés szükséges módosításáról
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Acsai Istvánné Személyzeti ügyintéző
Dr. Fődi István TÖV Kft. ügyvezető
Nagy Péter HAVI igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00032 Új napirendi pont
32./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Pályázat kiírása polgárőr egyesületek számára.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Szabó Károly képviselő:
A felosztható összeg 600E Ft. Ez az összeg nem kerül rá a pályázat kiírásra?
Töröcsik Dávid városi rendészet vezetője:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy eddig sem szerepelt a kiírások, de a polgárőr
egyesületek tudják mekkora összegre pályázhatnak.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 32
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 20:46:01
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88/2007.Kth.
Pályázat kiírás polgárőr egyesületek részére.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt pályázatot elfogadja,
egyben felkéri a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottságot a
benyújtott pályázatok elbírálására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Töröcsik Dávid Városi Rendészeti osztályvezető
Pajor Kálmán bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00033 Új napirendi pont
33./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: OLLE műfüves pályaépítési program.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
A pályázatát az önkormányzatnak befogadták, ne a sok jelentkező miatt némi korrekciót kell
utólag meghatározni.
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 33

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 20:47:16

>481<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

23
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

95.83%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

89/2007.Kth.
OLLE műfüves pályaépítési program
Határozat
A képviselő-testület elfogadja, hogy az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Magyar
Köztársaság területén lévő más önkormányzatokkal együtt az Országos Labdarúgópálya
Létesítési Program (OLLÉ) keretében műfüves labdarúgópályák létesítésére, megtervezésére
és megvalósítására közbeszerzési eljárást folytat le. A képviselő-testület a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos valamennyi döntési hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás során az önkormányzat
képviseletét ellássa, a közbeszerzési eljáráshoz szükséges döntésekben részt vegyen. A
polgármester hatásköre kiterjed a közbeszerzési eljárással érintett összes többi
önkormányzattal kötendő, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását szabályozó megállapodás
kidolgozására és elfogadására, a közbeszerzési szabályzat elfogadására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Kalicz László Városi Sportintézmény vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00034 Új napirendi pont
34./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bács-Kiskun Megyei Szociálpolitikai Kerekasztalhoz küldött delegálása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr.Szász Éva képviselő:
Az előterjesztést támogatva 2007. december 31-ig szóló döntést javasolt a delegált személy
vonatkozásában az intézményi átalakításra tekintettel.
Dr. Várnai László polgármester:
A fenti módosító indítványról kéri a képviselők szavazatát.
No: 34
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 20:48:27

>482<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

18
1
4

78.26%
4.35%
17.39%

74.99%
4.17%
16.67%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
A határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 35

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.03.29 20:48:43

>483<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

22
0
1

95.65%
0.00%
4.35%

91.66%
0.00%
4.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

90/2007.Kth.
BKKM-i Szociálpolitikai Kerekasztalhoz
küldött delegálása.
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata képviseletében
Gép Károlynét az Egyesített Szociális intézményvezetőt delegálja a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés által létrehozott Bács-Kiskun Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaként, 2007.
december 31-ig.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Gép Károlyné Egyesített Szociális Intézményvezető
Bányai Gábor Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00034 Új napirendi pont
34./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Horváth Etelka képviselőt, hogy a DÉGÁZ zRT
elérésére kapott választ elfogadja-e?

ügyfélszolgálati telefonjának

Horváth Etelka képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Szintén a képviselőasszonyt kérdezi, hogy a Majsai úton létesítendő bioenergia üzem
környezetvédelmi szennyezésére kapott választ elfogdja-e?
Horváth Etelka képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Váradi Krisztián képviselőt, hogy a Jósika utca és a Városháza utca KRESZ tábla
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Váradi Krisztián képviselő:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Szintén Váradi Krisztián képviselőt kérdezi, hogy a
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?

Hősök ligetére kért nyilvános WC

Váradi Krisztián képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?

a tanácsterembe kért időmérő tábla

Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja, de továbbra is igényt tart rá.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a „Kiskunhalas Nyilvánosságért díj”
kiadásával kapcsolatban kapott választ elfogadja-e?
Lukács László (ÜGYREND)alpolgármester:
2201. februárban az akkori adatvédelmi biztos Dr. Majtényi Lászlót idézi, aki szerint „
Amennyiben a zárt ülésen elhangzottak nyilvánosságra kerülnek, jogellenes adatkezelés
történik. A képviselőket titoktartási kötelezettség terheli. A tudomásukra jutott személyes
adatokat jogellenesen nem hozhatják nyilvánosságra. Amennyiben ezzel nincsenek tisztában,
úgy erre fel kell hívni a figyelmüket, hiszen az érintett, adatai jogellenes nyilvánosságra
hozatala miatt bírósághoz fordulhat. A Btk . vonatkozó szakasza alapján az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó, aki jogosulatlanul vagy céltól eltérően személyes adatot kezel, személyes
adatokat jogellenesen továbbít vagy nyilvánosságra hoz, személyes adatok kezelésére
vonatkozó bejelentéseket nem teljesíti, személyes adatokat arra jogosult elől eltitkol, kezelt
személyes adatot meghamísít, közérdekű adatot eltitkol vagy meghamísít, vétséget követ el.
Egy évig terjedő börtön büntetéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntethető.”
Ezt figyelmébe ajánlja a képviselő úrnak.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Vadkerti út 44. előtti járda javítására kapott
választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ kisebb pontatlansága ellenére is elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
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Szintén a képviselő urat kérdezi, hogy a Pozsony u. 39. előtti járda javítására és a BajzaSzéchenyi u. melletti gödör megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Nem történt semmi az ügyben még, de elfogadja a választ.
Dr. Várnai László polgármester:
Szintén Szilágy Pál Ferenc képviselőt kérdezi, hogy a Bajza utca gyalogos átkelő létesítésére
kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Szilágíyi Pál Ferenc képviselőt kérdezi, hogy a Bajza, Kölcsey u. közötti volt KISZ lakótelep
”Lakó és Pihenő övezetté” nyilvánításra kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Krammer Balázs képviselőt, hogy a Kalap u. egyirányúsítására kapott választ
elfogadja-e?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Dr. Krammer Balázs képviselőt kérdezi, hogy a Szt. Imre utca javítására kapott választ
elfogadja-e?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Kiskunmajsa és környéke Vízgazdálkodási Társulat
önkormányzati képviselet megújítására kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
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A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a DÉGÁZ zRT ügyfélszolgálati irodájának ismételt
megnyitására kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy jogszabályváltozás tájékoztatására kapott választ
elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
Erre gondolt és kéri, hogy ezt rendszeresen küldje meg a képviselőknek a jegyzőasszony. A
választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy
megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?

a

motorosok

természet

károsításának

Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a buszmegállók helyzetének rendezésére kapott
választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szegedi úti gyalogos átjáró közlekedésének
biztosítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szegedi úti volt szükséglakások környezetének
rendezésére kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Hunyadi Péter képviselőt kérdezi, hogy a strand vendégváró intézkedések kezdeményezésére
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Hunyadi Péter képviselőt kérdezi, hogy a Kuruc v. téri fedlapok balesetveszélyes helyzetének
megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
A Szilády Áron utcai új építkezések miatti panaszra kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Kuruc v. téri közlekedési rend módosítására kapott
választ elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő:
Nem fogadja el a választ, mert a sebességkorlátozással nem lehet mindent rendezni, hiszen a
jobb kéz szabályt is alkalmazni kell.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé
rendeli.
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Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a DÉGÁZ zRT vezetőjének meghívására kapott választ
elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja, bár a vezető meghívása a későbbiekben is aktuális lehetne.
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Nagy-Szeder utcában lévő orvosi rendelő előtti járda javítását kéri. Nagyon régóta
probléma, hogy a fa gyökere felemelte a járda szintjét, ami balesetveszélyesé vált.
Természetesen a fa a kivágását nem kéri.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Kiskunhalas honlapját kéri felújítani. Dr. Komáromi Szilárd alpolgármesterként még fent van
a hálón Lukács László mellett. Zuschlag János már ötödik éve joghallgató pl.
Kőrösi úti fakitermelés utáni gallyak ott maradtak. Elszállítását kéri. Kerítés javítását is kéri,
mert kárt okozott benne a fakitermelő.
Felsőszálláson a régi Vadkerti úton kereszt irányban egy árok húzódik, ami mellett egy tábla
azt hirdeti, hogy magánterület, behajtani tilos. Ez a nyomvonal a valamikor megépítendő 53.
sz. főút elkerülő útnak van kijelölve. Ezt kéri felülvizsgálni, mert a jelenlegi helyzet
balesetveszélyes és szabálytalan.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
Hollós kút gazdátlan képet mutat, a vízmederben illegális szemétlerakó működik már. Nem
lehet a város annyira szegény, hogy ezt ne rendezzék.
A Thorma János u. és a Víz utca kereszteződésben az elsőbbségadás tisztázatlan. A megállás
útburkolati jel felfestett a boltnál, majd jön a Víz utca és utána szerepel egy elsőbbséd adás
kötelező tábla. Ezt a táblát feloldja az útkereszteződés, ezért tisztázatlan a helyzet, ami
balesetveszélyt jelent. Kéri felülvizsgálni és egyértelművé tenni a szabályozást.
Magyar utcai parkolás rendezése érdekében kéri, hogy a kórház mellett a járda szélén láncot
helyezzenek el, hogy az autók ne álljanak fel a járdára. Fontos lenne, hogy a járda funkciója
maradjon meg.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
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Soós Árpád képviselő:
Szakorvosi vizsgálatok várakozási ideje nagyon hosszú. A háziorvosok által adott beutalóval a
betegek a vizsgálatokra hónapokat, sőt negyed évet is várakoznak.
Példaként említi meg, hogy hasnyálmirigy gyulladással több mint egy hónapot várakozott az
ultrahang vizsgálatra. Ez nem megengedhető.
Reumatologiára vagy cukor gondozóba rendszerint negyed éves a várakozási idő. Kéri, hogy
a várakozási idő legalább egy hétre korlátozódjon.
Régi játszótereket lebontják, mert az Európai Uniós szabályoknak nem felelnek meg és
helyette másikat nem építenek. Akkor bontsanak, ha tudnak helyette másikat építeni.
Széchenyi lakótelepen, ahol közel 600 személy lakik és gyerekek is többen, két játszóteret is
megszűntettek. A Bajza u, Széchenyi u. sarán lévő maradt meg, ahová nem engedik le a
gyerekeket, mert balesetveszélyes.
Jobb volna az 1. és 2. épület között elhelyezni a játszóteret. Amíg nem épül fel az új játszótér,
legalább játszó homokot vigyenek oda, hogy ott játszhassanak a kisgyerekek.
A játszótéri helyzet felülvizsgálatát kéri, hogy ne leépüljenek, hanem épüljenek.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
Utcanév táblák foghíjasok és hiányosak. Kéri a műszaki osztályt, hogy rendezze a hiányzó
táblákat. A feltérképezése szükséges a jelenlegi helyzetnek, aminek előterjesztését kéri.
A házszámok is hasonlóan állnak, de annak kötelezési szabályait nem ismeri. Rendezése
minden városlakónak igénye.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Máté Lajos képviselő:
Az időmérő óra középre helyezését kéri, mert zavarja a FIDESZ-KDNP oldalán ülő
képviselőket, hogy nem látják a hozzászólási idejűk fogyását.
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
t
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Városkert u. teherforgalmat tiltó tábla megdől.
megszűntetését, mert nem lehet látni attól a táblát.

Helyreállítását kéri és a lombkorona

Pozsony és Radnóti u. teherforgalom táblákkal történő kitiltását és a forgalom lassítását
kéri. Amennyiben nincs rá fedezet, egy költségvetést kér, amit ismertethet az ott lakók előtt.
Pozsony u. 39. előtt nincs közvilágítás. Beláthatatlan este, a nyílt árokba már autók
szaladtak. Gyalogos is beleesett már az esti órákban, mert nem látni jól az utat és az árkot.
Kéri rendezni ezt a helyzetet és a lombkorona csonkítását, hogy a világítótest fénye
átszűrődjön rajta.
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Dr. Várnai László polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testület ülését
befejezettnek nyilvánítja.
k.m.f.
(: Dr. Várnai László:)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária:)
jegyző
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Halász Balázs:)

(: Kószó János :)

A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 21: 09: 45
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