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Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő közül jelen
van 22 fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dr. Nagy András és Váradi Krisztián képviselőket.
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket. Ezek között szerepel Rózsahegyi Róbert
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjává
választása. Felkéri Rózsahegyi Róbertet, hogy tegye le az esküt.
ESKÜTÉTEL
NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Kormány által kiadott tájékoztató szerint 2007. április 1-től az egészségügyi ellátórendszer
átalakult. A változás lényege, hogy kevesebb ágyon jobb ellátást biztosítsanak. A
megtakarított pénzt a kiemelt vagy súlyponti kórházak kapják, mert az ellátás itt fog történni.
Ehhez képest a 2007. április 1-től kezdett reformok pénzt vontak el a kórházaktól, nemhogy
rendet teremtett volna az ellátás és beutalási rendben, hanem olyan káoszt okozott, amely
szinte azóta is átláthatatlan.
Jelenleg minden kórház kb. 30 %-al kevesebb támogatást kap, mint egy évvel ezelőtt.
Eközben drágult a gáz, víz, gyógyszer, kötszer, élelmiszer is, így a kórházak működése
veszélybe került. Ahhoz, hogy fenn tudják tartani magukat, egyetlen utat látnak, hogy
elbocsátanak kórházi dolgozókat és az így megmaradt kórházi pénzből fedezik a további
működési költségeket.
Jelenleg ilyen helyzetben van a kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. A kórház vezetése kb.
150 ember elbocsátását tervezi. Az intézkedések során országosan több ezer évek, évtizedek
óta tisztességesen becsületesen dolgozó egészségügyi szakembert bocsátanak el és ezek
számára egyáltalán nem vigasz, hogy végkielégítést kapnak. Elhelyezkedésükre még csak
remény sincs. Nem vigasz ez, sőt óriási tragédia a betegeknek, de az egész társadalomnak is.
Kevesebb emberrel, kevesebb pénzből rosszabb struktúrával lehetetlen ellátni tisztességesen
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a rájuk bízott lakosságot. Lényegében csak a sürgős eseteket tudják ellátni a kórházak.
Kérdés, hogy azt is meddig?
Ha nem működik az egészséges lakosság karbantartása, vagyis folyamatos gyógyítása, akkor
a betegségek egy idő után sürgőssé válnak és a sürgős esetek ellátása már sokkal nehezebb,
drágább, több szövődményt vagy halálozást jelent, nem beszélve a betegek szenvedéséről.
Akkor még nem beszéltek az igazi gyógyításról, a megelőzésről amire egy árva fillér sem jut.
A dolgozó középkorúak, ha nem tudnak időben meggyógyulni, mert egyszerű betegségeket is
hosszú idő után lehet csak kezelni, akkor közben ebbe belerokkanhatnak és elveszíthetik az
állásukat. Az idős embereknek pénze nem lesz kifizetni az ellátást, gyógyszert, nem lesz idejük
kivárni a hosszú várakozási sorokat. Mindehhez hozzájön, hogy a fiatalok sterilizáltathatják
magukat, hogy ne legyen gyermekük, amit egyébként sem tudnak vállalni a rossz
életkörülmények miatt. Így ezután nem lesz utánpótlás sem, akik eltartják az egyre idősödő
társadalmat. Kipusztul a nemzet.
Nem nehéz kiszámítani, hogy a csodálatos reformok következtében ezrek, tízezrek, százezrek,
de nyugodtan megjósolható, hogy millión felül lesznek azok, akik elvesznek a nemzet számára.
Meddig tűri ezt még ez a társadalom, ez a nép, ez az ország, hogy büntetlenül halálra ítélik és
megtizedelik. Mikor veszik észre, hogy mindez a saját gyermekei, unokái, szülei, nagyszülei
életébe kerülhet. Ez nem egyenlő az elszegényedéssel, mert azt lehet később pótolni, de az
életet nem lehet többé visszaadni. Márpedig tudomásul kell venni, hogy ez mindannyionk
életébe kerülhet.
Halász Balázs képviselő:
Aki a városháza előterében, láthatta korábban egy szép reményekkel beígért kórház
átalakítási makettjét.
Mi a belső valóság? Láthatjuk, hallhatjuk a híradásokból.
Azt, hogy mi történik az egészségügyben, azt a lakosság a bőrén érzi. Mire kivárja az
előjegyzési időt – ha megéli – és bemegy a szakrendelésre 9 órára, akkor közlik vele, hogy
már összeszedték a beutalókat, így várjon több órát.
A vizitdíj fizetésnél kiírták az ajtóra, hogy 1000 Ft-os címletnél nagyobb pénzzel nem lehet
fizetni. Akinek nagyobb pénze van, az menjen vissza a főpénztárhoz, ahol felváltják, majd
ismét álljon sorba.
Erre más megoldást kell alkalmazni!
Amitől most hangos a kórház, az ismételt elbocsátások híre, az a bizonytalanság, a görcsös
állapot, hogy ki lesz a következő, akit elküldenek. Ez az állapot egy tragédia. Köztudott, hogy
közel 150 dolgozótól kéri vissza a fehér köpenyt az intézmény . A működtető szerint csak
átszervezés történik.
Igen! A Semmelweis Kórházból a Semmelweis térre és így lesz 150 család megélhetési
problémája, ami a város nyakára nehezedik.
Ezzel súlyosan sérül alkotmányos joga az itt élő lakosságnak.
A működtető vállalta eredeti működés fenntartását, szakmák, területek, osztályok létszámok és
más egyebek terén, akkor miért szükségesek ezek a lépések? Vagy mégis igaz, hogy a beígért
nagy volumenű fejlesztés mézesmadzag volt, és a beruházások is a dolgozók bérére felvett
kölcsönökből történtek? Hol vannak a beígért időarányos fejlesztések, műszervásárlások és a
létszám megtartások?
Miért vették el a területi ellátási kötelezettséget a sürgősségi betegellátás vonatkozásában?
Meddig nézi az idegen látogató a befejezetlen betonszarkofágot, a bedeszkázott ablakokkal,
emeleti szinteken félig szétrozsdásodott vizesblokkokat? Ki felel ezekért a dolgokért? Ki felel
azért, hogy a hét végére egy osztályra besűrített betegek között a halálozás száma 2-3 fővel
nőtt. Ez borzalom. Egy fertőzés továbbterjedése is előfordult nem túl régen az egyik osztályon.
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Furcsa volt hallani, hogy a Déli régióba helikoptert nem telepítenek, mert nincs kihasználva.
Ilyen alapon az összes tűzoltó készüléket össze lehetni szedni, mert az sincs kihasználva
hosszú idő óta.
A makett marad, de a valóságot látják és érzik.
Máté Lajos képviselő:
1350 pontban határozták meg a havi kvótát a kórházban, amit 136 E Ft-al lehet megszorozni,
és ennyi finanszírozást kap a kórház havonta.
Karácsony környékén sikertörténetekről hallottak és a kormánypárti képviselők a helyi
képviselőkkel együtt nem szalasztották el egyetlen nyilvános szereplésük során megemlíteni,
hogy ez Halasnak micsoda óriási siker: „ Súlyponti Kórházuk” van.
Hogy lehet kiemeltként ilyen finanszírozás mellett a kórházat működtetni? Mi lenne, ha nem
súlyponti kórház lenne a helyi ?
Hogyan tudnának akkor működni?
Próbáljon minden beteg a magánszektorban gyógyulást keresni?
Édesanyja 33 éve zöldhályoggal a szemén él, amit minden hónapban szemnyomás vizsgálattal
ellenőriztek. A reform óta először 3 havonta, majd 6 havonta hívták be erre a vizsgálatra.
Ugyanakkor a háziorvos nem írhatja fel a szemcseppet, mert a 6 hónap letelik a két orvosi
vizsgálat között.
Azt kéri a kormánypárti képviselőktől itt helyben is, hogy a jó kapcsolatukra támaszkodva
harcolják ki, hogy ezt a tarthatatlan állapotot meg lehessen szüntetni és vissza lehessen
csinálni ezt a változást, mert ebből nagyon rossz dolgok fognak következni.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Elmúlt hónapokban sokkoló híreket hallottak és tényeket tapasztaltak kórház ügyben . Az
MSZP-SZDSZ-es Kormány szisztematikusan rombolja az egészségügyet, teszi tönkre a
kórházakat, egy olyan országban, ahol az emberek egészségi állapota katasztrófális
statisztikát mutat. Kiskunhalason a kórház tönkretétele közel 10 éve folyik. Az elmúlt 4 évben
már majdnem beteljesedett, amikor az MSZP-Városi Polgári Körös koalíció működtetésbe
adta a kórházat.
Polgármester úr felelőssége tudatában kijelentette, hogy a dolgozók jogai nem sérülnek a
vasúti kedvezmény kivételével. Nem lesznek elbocsátások és a tőke befektető a betegellátás
magas színvonalát fogja megteremteni. Erre odafigyel majd az önkormányzat is, - mondta.
Ezzel szemben az épület részleges átépítése mellett, osztályokat zártak be és dolgozókat
bocsátottak el, amit szerettek volna elhallgatni. Amikor a dolgozók itt tüntettek a ház előtt, a
tanácsteremben - ahol most is ülésezik a képviselő-testület – a kialakult helyzetért felelős
MSZP-s és Polgári Körös képviselők kigúnyolták őket és politikai megmozdulásnak vették a
tiltakozásukat. Ezek a képviselők nem védték meg sem a betegek, sem a dolgozók érdekeit.
Ezek után jött az MSZP-SZDSZ-es Kormány reformja, ami újabb súlyos csapás az
egészségügyre.
Kórház bezárás, összevonás, elbocsátások! Ez a folyamat a kiskunhalasi kórházat is elérte.
Újabb 150 dolgozótól veszik el a munkát és ezáltal családjuk szájától a kenyeret. Hol van
most a tőke befektető? Miért nem nyúl a zsebébe és menti meg ettől a helyzettől a dolgozóit?
Mi lesz a betegekkel? Az ő létszámuk nem fog csökkenni. Ki fogja őket ellátni?
Úgy látszik, hogy az emberek sorsa nem számít, csak a privatizátor haszna. Nem ezt ígérték,
becsapták a dolgozókat és a betegeket egyaránt. A FIDESZ-KDNP frakció nevében felszólítja
a kórház működtetőjét, hogy állítsák meg ezt a folyamatot a Kiskunhalasi Kórházban.
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Adjanak nagyobb esélyt a gyógyuláshoz a betegeknek azzal, hogy megtartják orvosaikat,
szakápolóikat és betartják korábbi ígéreteiket.
Dr. Várnai László polgármester:
Elhangzott, hogy mi lenne akkor, ha nem lenne súlyponti a kórház? Akkor ehhez képest
lényegesen nagyobb létszám leépítésére kerülne sor, kivéve akkor, ha az önkormányzat a
hiányzó 450 millió Ft-ot kipótolja, ami a finanszírozáshoz hiányzik. Erre a FIDESZ-KDNP
frakciónak most is lehetősége van.
Nem siránkozni kell, hanem a realitásokat figyelembe véve intézkedni!
Amennyiben úgy gondolja a többségi frakció, hogy meg kell támogatni a kórház működését,
akkor költségvetési módosítást kell előterjeszteni és meg kell szavazni.
Tudja, hogy erre nincs lehetőség, nem is akar senkit abban a hitben ringatni, hogy ezt meg
lehet csinálni, de ezt végig kell gondolni mielőtt ilyen hozzászólásra készülnek.
A befektető azt vállalta, hogy a mindenkor hatályos finanszírozási keretek között fogja
működtetni a kórházat. Azt nem vállalta, hogy a finanszírozási körülmények megváltozása
során plusz pénzt fektessen be. 2006-ban az utolsó három hónapot tagi kölcsönként plusz
400 millióval finanszírozta.
Nem csak Kiskunhalason tapasztalható, hogy elbocsátásokra kerül sor, mert ez országos
jelenség. Ma volt nála a Dél-alföldi Mentő Szövetség új elnöke, aki elmondta, hogy Szegeden
az egészségügyben egyharmados elbocsátások vannak.
Amikor az átvétel megtörtént, akkor átvett minden dolgozót a befektető, de természetesen a
körülmények változása során leépíthet a létszámból. Nincs a szerződésben erre vonatkozó
tiltás.
Ez természetesen fájdalmas döntés. Születtek hasonló döntések iskolákban, önkormányzati
hivatalnál is.
Ezt az önkormányzat nem tudja megakadályozni. Ebben a kérdésben mindkét oldalnak együtt
kellene működni a képviselő-testületben.
Dr. Szász Éva képviselő:
A kiskunhalasi kórház működésének átadása 0 Ft-ért a HospInvest Kft részére nagy port
kavart városunkban és országosan. Ígéretek tömkelege született, fejlesztéseket hajtanak
végre, korszerűsítik az eszközöket, változatlan jövedelemmel veszik át a dolgozókat, sőt plusz
jövedelemmel is kecsegtették őket.
Ehhez képest a befektető egyetlen fillért nem fordított a működtetésre, az OEP által leutalt
pénz terhére vett fel hiteleket és bizony nem valósultak meg az ígéretek.
A sürgősségi osztályt létrehozták, ami a súlyponti kórház feltétele volt, de a területi
kötelezettséget már elvették.
Profitot, csak úgy lehet termelni, ha szűkítik a szolgáltatásokat, összevonásokat és leépítéseket
hajtanak végre. Történik mindez a betegek kárára, akik végigdolgozták az életüket, fizetik a
megemelt járulékokat a rengeteg adóterhet és most vizitdíj megfizetésére kényszerítik őket nap
mint nap megalázó kiszolgáltatott helyzetbe hozván őket.
Mint kiderült, hiába van súlyponti kórház, ágyszám csökkentés és pénz elvonás történt.
Megdöbbentő, hogy több mint 100 dolgozó elbocsátásáról döntenek hamarosan. Nem
egyszerre történnek, ami ismételten joggal való visszaélés és törvénytelen, mert nagyon jól
tudják, hogy 30 fő felett az önkormányzattal, szakszervezetekkel és üzemi tanáccsal kellene
egyeztetni. Hiába kommunikálja a kormánypárti MSZP-SZDSZ, hogy minden a beteg
érdekében történik, a társadalmat már nem lehet megvezetni. A társadalomban az egészség a
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legfontosabb tőke és ebben a társadalomban a prevencióra egyetlen fillér nem jut és a
betegek élete nap mint nap veszélyben van.
A kiskunhalasi kórházban siralmas a hangulat, senki nem tudja, mikor jön el az ő ideje és a
létbizonytalanság senki arcára nem csal mosolyt.
Nap mint nap rémisztő híreket hallani a szakterületek megszüntetéséről és kétségbeesett
helyzetben vannak a dolgozók.
Felkéri a Polgármester Urat, hogy most vesse latba a kapcsolatait a kórház dolgozói
érdekében legalább olyan vehemenciával, mint amikor működésbe adta az egészségügyi
ellátást és most vegye rá a befektetőt, hogy nyúljon a zsebébe és biztosítsa a terület
betegeinek ellátását, mérsékelve a reformnak nevezett álnokfutás hatásait.
A szerződést jól körülbástyázták, felbontani valóban lehetetlenség, olyan terheket róna az
önkormányzatra és a város életére, hogy egy megyei jogú várost is megrokkantani, nem egy
városi önkormányzatot.
Ezért kellett volna megakadályozni, hogy állami egészségbiztosítási pénztár vagyona
magáncégek zsebét gyarapítsa. Az önkormányzatnak azt is fel kell mérnie, hogy az utcára
kerülő egészségügyi dolgozók szociális ellátása is az önkormányzatot sújtja, még akkor is ha
sikerül a végkielégítéseket kifizetni.
Az önkormányzat anyagi helyzete is kétségbeejtő, mint ahogy az a legutóbbi könyvvizsgálói
jelentésből is kitűnik. A munkanélküliség helyzete igen rossz és alig van kilátás új munkahely
teremtésére.
Dr. Várnai László polgármester:
A működtetés nem a működtetőtől, hanem a finanszírozástól függ. Az egész országban ezek a
jelenségek azonosak.
2003-ban az volt a kérdés, hogy marad-e kórháza Kiskunhalasnak. Most több mint 700
ember munkahelye került volna veszélybe. Nem tekinti kisebb problémának a 150 fő
elbocsátását sem.
Folynak az egyeztetések az Egészségügyi Minisztériummal, hogy a teljesítmény korlátokat
emeljék meg, és az OEP emelje meg az egy egységre jutó normatív összegeket.
Most rá mutogatnak, ezért megkérdezi, hogy mit tesz a többségi frakció és az Egészségügyi,
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság?
A jelenlegi helyzet nagy gondot okoz a befektetőnek és a menedzsmentnek egyaránt.
Amennyire lehet, tompítani kell ezeket a helyzeteket. Reménykedik a teljesítménykorlátok
rendezésében és az egy adott típusú betegségre jutó finanszírozás mértékének emelésében.
Ezért nem egyszerre bocsátják el a 150 főt, mert megpróbálják kivárni az enyhítő
intézkedéseket.
Kószó János képviselő:
Az egészségügyi reform sok negatív hozadékkal indult. Kimaradni nem lehet, csak a
probléma és nehézségek mértékében lehet különbséget tenni az egyes kórházak között. Az
indokolt felháborodás ne zavarja meg a tisztánlátásukat. Van egy egészségügyi reform, ami az
ország minden egészségügyi intézményében kényszerű és fájdalmas intézkedéseket hoz.
Ettől független és az önkormányzat számára egyébként pozitív helyzet az, ami Kiskunhalason
van, mert a többlet finanszírozási igényeket, ami 400 millió Ft volt az elmúlt évben, a
befektető biztosította.Ebben az évben is így történik.
Az elmaradt beruházások azért nem teljesültek, mert az arra szánt pénzt a működtetésre
kellett fordítani. Szerződésben nem volt arra kötelezettség, hogy a fejlesztéseket és a működési
hiányokat egyszerre kell pótolni. A nemzethalál felrajzolása túlzásnak tartja.
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Minden átalakítás nehézségekkel jár. Az elbocsátások sok embernek nehézséget okoz, de az
önkormányzat nem tud segíteni ezen.
Lukács László alpolgármester:
Minap arról értesült, hogy az önkormányzati munka több helyen késedelmet szenved, mert
állítólag nincs olyan személy, akivel egyeztetni lehetne az előterjesztéseket.
Nincs olyan személy, akivel a polgármester úr kompetens módon tudna tárgyalni. Arról is
olvashattak véleményeket, hogy ki mihez ért, nem ért, kivel tárgyal, hogyan történik a többségi
felelősségvállalás, meg a hivatali munkamegosztás.
Eddig is volt és ilyen vélemények ellenére is lesz olyan tisztségviselő, akivel szükségszerűen
lehet egyeztetni az előterjesztéseket, és továbbra is tájékoztatást fog kérni azokról a
munkafolyamatokról, amelyek az önkormányzati munkát elősegíti.
Ugyanakkor megvan a véleménye azokról – elsősorban a kormánypárti politikusokról -, akik
az elmúlt fél évben meghozott kényszerdöntéseiket olyan színben tálalták a közvélemény
részére, mintha ahhoz semmi közük nem volna, mintha az ország és a város sorsát csupán az
elmúlt hónapokban meghozott intézkedések határoznák meg.
Mindenki jól tudja, hogy a hazugságon és megtévesztésen alapuló hatalomgyakorlás
következményeit közösen kell elszenvedni. Senki nem örül ennek.
Bejelenti, hogy a mai naptól a FIDESZ-KDNP frakció vezetőjeként ezután is azért fog
dolgozni, hogy minden elhatározásuk a széles körben lefolytatott érdekegyeztetések után minél
hamarabb megvalósuljon.
Arra kér minden felelős halasi polgárt, valamint a képviselőket, tisztségviselőket, hogy a
gazdasági, erkölcsi válságból kivezető utat együttesen járják végig, amit átgondolt
kormányzati törekvéseket mérséklő, a helyi lakosság, a vállalkozók terheit enyhítő gazdaság
fejlesztési programjuk megkíván.
A helyi intézményrendszer teljes átalakítása elindult. A végrehajtási intézkedések előkészítés
alatt állnak. Szakértőik és a FIDESZ-KDNP tagjai is azon fáradoznak, hogy minél előbb
konszolidálják a költségvetési helyzetet, fejlesztéseket, munkahely teremtő beruházásokat
segítsenek megtelepülni a városban.
Fontosnak tartják, hogy a kórház működésében is súlyos zavarokat okozó kormányzati
intézkedések következményeit, összefogással, segítségnyújtással enyhítsék. Ebben a kérdésben
a többségi felelősséget viselő, vagy a kormánypárti MSZP-SZDSZ-es képviselők magatartása
nem lehet álságos, egymásra mutogató.
Hiszi és vallja, hogy ezután is körültekintően fognak eljárnia minden olyan kérdésben, ami a
halasi polgárság életkörülményeit befolyásolja és jövőjüket meghatározza. Ebben sem
alkunak, sem fenyegetésnek nem lehet helye.
Dr. Várnai László polgármester:
Nagyon reméli, hogy ez így lesz, mert valóban van kompetens vezetője a FIDESZ-KDNP
frakciónak, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. szerint megválasztott
alpolgármestere, akinek az a feladata, hogy a polgármester munkáját segítse. A polgármester
addig tud felelősséget vállalni az itt folyó munkáért, amíg az előkészítési szakaszban az
előterjesztéseket egyeztetetik és konzekvens vezetői magatartást tanúsítanak.
Ezen az elven volt kezdettől fogva, ezért van kabinet ülés minden hétfőn.
Egy példát emel ki a megállapodások közül, amely szerint bejelentette az alpolgármester,
hogy nem lesz politikai jellegű felszólalás a képviselő-testületi ülésen kórház ügyben, ahhoz
képest egy órája erről szól valamennyi képviselői felszólalás.
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Nem tudja ilyenkor hol születnek háttér alkuk. A többségi frakciónak és a polgármesternek is
megvan a felelősségük a város működtetésében. Ezért elengedhetetlen az együttműködésük.
Szeretné, ha ezt az együttműködést megerősítenék és komolyan vennék. Követhető,
egyértelmű, világos kompetenicák kellenek és betartott megállapodások.
TÁJÉKOZTATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL.
Írásos előterjesztés mellékelt.
Dr. Várnai László polgármester:
Ismerteit az ülés napirendjét az új változatú meghívó szerint.
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND)képviselő:
A FIDESZ-KDNP frakció
„ Szándéknyilatkozat geotermikus
előkészítésére” című napirendi pontot napirendről levenni javasolja.

erőmű

beruházás

Dr. Várnai László polgármester:
Fenti javaslatról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 14:13:31

>489<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

16
3
2

76.19%
14.29%
9.52%

66.67%
12.50%
8.33%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
A meghívón 21. sorszámmal szereplő napirendi pont levételével, javasolja a napirend
elfogadását, a jóváhagyott képviselő-testületi munkaterv egyidejű kiegészítésével.
No: 2
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 14:14:05

>490<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

94/2007.Kth
Munkaterv módosítás
Határozat
A Képviselő-testület jóváhagyott munkatervétől eltérőn a 2007. április 26-i ülésén tárgyalja
meg az alábbi napirendi pontokat:
-

-

-

Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság tájékoztatója a 10 millió Ft-os pótkeret
felosztásáról.
Halasthetmál Fürdő és Idegenforgalmi Kft 2007. évi üzleti terve.
Halas Televízió Közösségi és Szolgáltató Kht. 2007. évi üzleti terve.
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht. 2007. évi üzleti terve.
Sóstói Parkerdő és „ Nádas sziget” helyi jelentőségű természeti területek védetté
nyilvánításáról szóló rendelet módosítása.
Kiskunhalas Egyesített Szociális Intézmény és a Kiskunhalasi Családsegítő Gyermekjóléti
Szolgálat és Krízisellátó Intézményei szakmai feltételeinek biztosítása céljából hatósági
szerződés megkötése.
Családi Napközik ellátási szerződésének módosítása.
Kistérségi szociális intézmény létrehozása.
Dél-alföldi Regionális Tanácsba tag delegálása.
Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatala az ISO 9001:2000 szabvány szerinti
minőségirányítási rendszer kialakítása és az Általános Értékelési-CAF szerinti felmérés
és értékelés.
Intézményi minőségirányítási program jóváhagyása.
Intézmények alapító okiratainak módosítása.
Kiskunhalasi helyi buszközlekedésre vonatkozó pályázat kiírása.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel
kötendő szerződése.
Juhar u. 7606 és 7607 hrsz. alatti kiegészítő területek visszavásárlása.
Trans Mega Kft. Ipari Park 6023/15 hrsz-ú területre vonatkozó szerződésbontási kérelme.
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Ipari Parkba 6028 hrsz-ú terület megszerzésére vonatkozó kérrelem.
Ipari Park 6023/15 hrsz-ú terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
A Szegedi úti regionális hulladéklerakóhoz vezető 0987/2 hrsz-ú földút kiszélesítéséhez
szükséges területek kisajátítása.
- Zárt
felépítményes Országúti Gyorsbeavatkozó beszerzése érdekében pályázat
megerősítése.
- Holocaust emlékkövek közterületen történő elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás
adása.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

-

NAPIREND:
Tárgya:

Előadója:

1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2006. évi
zárszámadásáról szóló rendelet.

Dr. Várnai László
polgármester

2./ Jelentés a 2006. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági
ellenőrzések tapasztalatairól.

Dr. Várnai László
polgármester

3./ Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság tájékoztatója Máté Lajos
a 10 millió Ft-os pótkeret felosztásáról. (5/12-es tábla)
PKGB elnöke
4./ Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft. 2007. évi
üzleti terve.

Dr. Várnai László
polgármester

5./ Halas Televízió Közösségi és Szolgáltató Kht. 2007. évi
üzleti terve.

Dr. Várnai László
polgármester

6./ Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht. 2007. évi üzleti terve. Dr. Várnai László
polgármester
7./ Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

8./ Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól
szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

9./ Sóstói Parkerdő és „Nádas-sziget” helyi jelentőségű
Természeti területek védetté nyilvánításáról szóló
rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

10./Kiskunhalasi Egyesített Szociális Intézmény és a
Kiskunhalasi Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat és
Krízisellátó Intézményei szakmai feltételeinek biztosítása
céljából hatósági szerződés megkötése.

Dr. Várnai László
polgármester

11./Családi Napközik ellátási szerződésének módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester
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12./Kistérségi szociális intézmény létrehozása.
13./ Dél-alföldi Regionális Tanácsba tag delegálása.

Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester

14./Beszámoló a 2006. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról.

Dr. Várnai László
polgármester

15./ Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatala az ISO 9001:2000
szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kialakítása és
az Általános Értékelési-CAF szerinti felmérés és értékelés.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

16./Intézményi minőségirányítási program jóváhagyása.

Dr. Várnai László
polgármester

17./Intézmények alapító okiratainak módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

18./Sportkeret felosztása.

Váradi Krisztián
ISIB elnöke

19./ Kiskunhalasi helyi buszközlekedésre vonatkozó
pályázat kiírása.

Dr. Várnai László
polgármester

20./Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi
munkájáról.

Dr. Várnai László
polgármester

21./Szándéknyilatkozat geotermikus erőmű beruházás
előkészítésére.

Dr. Várnai László
polgármester

22./Kiskunhalas Város Önkormányzatának az ADITUS
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződése.

Dr. Várnai László
polgármester

23./Juhar u. 7606 és 7607 hrsz. alatti kiegészítő területek
visszavásárlása.

Dr. Várnai László
polgármester

24./Kiskunhalas 4823 hrsz-ú Dob utcai pavilon alatti terület
használati jogának megszerzése.

Dr. Várnai László
polgármester

25./Trans Mega Kft. Ipari Park 6023/15 hrsz-ú területre
vonatkozó szerződésbontási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

26./Ipari Parkban 6028 hrsz-ú terület megszerzésére vonatkozó
kérelem.

Dr. Várnai László
polgármester

27./Ipari Park 6023/15 hrsz-ú terület megszerzésére vonatkozó
kérelem.

Dr. Várnai László
polgármester
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28./A Szegedi úti regionális hulladéklerakóhoz vezető 0987/2
Dr. Várnai László
hrsz. számú földút kiszélesítéséhez szükséges területek kisajátítása. polgármester
29./Zárt felépítményes Országúti Gyorsbeavatkozó beszerzése
érdekében pályázat megerősítése.

Dr. Várnai László
polgármester

30./Holocaust emlékkövek közterületen történő elhelyezéséhez
tulajdonosi hozzájárulás adása.

Dr. Várnai László
polgármester

31./Interpellációs válaszadás.

00001 Új napirendi pont
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA.
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2006. évi zárszámadásáról
szóló rendelete.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
ÖÉT határozata mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Az elmúlt 4 évben 1.027 millió hitelt vett fel a város. 2007-ben működésre nagyobb hitelt
kellett felvenni, mint fejlesztésre. A város évek óta tartó alulfinanszírozottsága ebben is
megjelent.
A polgármester úr ezt egyszer sem panaszolta fel a kormányának.
Könyvvizsgálói jelentés szerint 2006-ban nőni kezdtek a kötelezettségek, így az eladósodási
ráta is. Nem is beszélve a rövid lejáratú kötelezettségek drasztikus megnövekedéséről, ami a
táblázatok szerint 169.968 E Ft-ról
679.787E Ft-ra nőtt, így az önkormányzat
fizetőképessége 77%-al csökkent 2005-höz viszonyítva.
Kedvezőtlen közgazdasági tendenciák ellenére mindig színes beszámolót hallottak az elmúlt
négy esztendőben.
Lukács László alpolgármester:
Városleltár elkészítését kéri. Ezzel a nyilvánosság előtt szeretnének megjelenni.
Kószó János képviselő:
A város kiváló közgazdasági helyzetéről soha nem esett szó, hanem arról, hogy eladósodási
helyzete javult. A könyvvizsgálói vélemény tartalmazza, hogy 2003 elején 2.318 millió volt,
és 2006 végén pedig 1.966 millió Ft összegű a kötelezettség állomány. Kettő különbözeteként
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350 millióval csökkent az adósságállomány. Kiváló pénzügyi helyzetben soha nem voltak. Ez
sajnos az előttük álló négy évre is igaz lehet.
Máté Lajos képviselő:
Az előterjesztő által megfogalmazott mondatot ismerteti, mely szerint:
„Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodása, a bevételei alultejesülése miatt rendkívül
takarékos volt. Költségvetés kiadási oldalán a megtakarításokkal nagy mértékben
ellensúlyozni tudtuk a bevételek elmaradását. A különbözeteket a pénzeszközeink
csökkentéséből fedeztük.”
Könyvvizsgálói jelentésből kiemeli, hogy az önkormányzat likviditása nagyon leromlott az
előző években. Amíg az önkormányzat forgótőke arányának változása 2003-ban 185 millió Ft
volt, 2006-ban –71 millió Ft volt.
Likviditási gyorsráta alakulása 2004 évben az előző évhez képest 38%-al csökkent,
2005-ben 8% -al és 2006-ban 77%-al. Likviditási mutató 2006-ban 0.09 –es értéket ért el,
ami azt jelenti, hogy évről évre egyre rosszabb az önkormányzat fizetőképessége. Nem
véletlenül kellett a folyószámla hitel keretösszegét is megemelni.
Dr. Várnai László polgármester:
Pénzügyi tényszámokat tartalmaz a rendelet-tervezet. Államháztartási reform érezteti hatását.
Nagyon eredményesek voltak azok az intézkedések, amiket 2006.-ban az egyensúly
helyreállítása érdekében tettek.
Ismert tény, hogy folyamatos likviditási nehézségei vannak az önkormányzatnak. A
zárszámadás adatait jól ismerik, mert ebben dolgoztak az elmúlt évben. Senkinek nem jelent
ez újdonságot a korábbi képviselők és a város vezetői előtt.
Így volt ez már két évvel ezelőtt is, és közben folyamatos erős beruházási kényszer van az
önkormányzaton.
Az elmúlt ciklusban a FIDESZ-es képviselőtársak folyamatosan a beruházásokat sürgették,
pedig akkor is ismert volt az önkormányzat pénzügyi helyzete.
Bács-Kiskun Megye más városai nem terjesztenek be ilyen zárszámadást.
Nagyon szigorú intézkedések voltak tavaly is a költségvetésben, azért tudtak megmaradni ezen
a szinten.
Az állami normatívák és az átadott központi pénzeszközök csökkennek az önkormányzatok
vonatkozásában. Jegyzőkönyvből visszakereshető, amikor azt mondta, hogy tovább ebben a
formában nem finanszírozható az önkormányzati rendszer. Kétharmados szavazatarányú
törvénnyel meg kellett volna változtatni.
Igyekeznek minél több feladatot átszervezni a kistérségi működtetésbe, mert pénzügyi
támogatása kedvezőbb.
Az ingatlan értékesítés megszűnik, mert elfogyott, ezzel nem lehet már a költségvetést
egyensúlyba tartani.
Most azon dolgoznak, hogy úgy vonjanak be forrást, hogy egy bizonyos ideig a visszafizetés
terhétől mentesítsék az önkormányzatot. Ezért döntöttek a kötvény kibocsátás mellett is.
A zárszámadás tényadatokat tartalmaz. Egyetért abban az alpolgármester úrral, hogy a
vagyonmérleget nyilvánosságra lehet hozni.
A likviditási problémák ebben az évben is jelentkezni fognak. Elkezdődik a nyári hónapokban
és tart szeptember hónapig, az adó bevételek realizálódásáig.
A könyvvizsgálói jelentés jó volt, mert információt adott.
Végül a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek

13

No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 14:31:39

>491<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 12/2007.(IV.27) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2007 (IV.27) sz.
rendelete
a 2006. évi zárszámadásról.
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. 82.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

A megelőző év tényadatait a 15. sz. melléklet
tartalmazza.

/1/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a
2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót működési és felhalmozási bevételek
és kiadások szerint az 1. sz. mellékletében
foglaltaknak megfelelően

/2/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2006. évi Egyszerűsített éves
beszámolóját a 16. sz. melléklet szerint
jóváhagyja.

5.892.992 EFt eredeti előirányzattal,
6.337.232 EFt módosított előirányzattal,
5.978.797 EFt bevétel teljesítéssel,
6.050.667 EFt kiadás teljesítéssel

/3/ Az önkormányzat önállóan és részben
önállóan gazdálkodó intézményei költségvetési
bevételeit és kiadásait a 2. és 3. számú
mellékletben
foglaltaknak
megfelelően
jóváhagyja.

jóváhagyja.
2. §
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/1/ A képviselő-testület az önkormányzat
központilag kezelt felhalmozási kiadásainak
teljesítését a 4. számú melléklet szerint, az
intézményi
felhalmozási
kiadásainak
teljesítését a 4/a. számú melléklet szerint
jóváhagyja.

A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2006. évi
költségvetési
bevételeit
és
kiadásait
határozatával a 7. és 7/a. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
7. §

/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésének
feladatok szerinti teljesítését az 5. számú
melléklet szerint jóváhagyja. A köztisztviselők
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásairól, a munka és pihenőidejének
szabályozásáról, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásáról szóló 28/2001.(IX.27.)
Ktr.sz.
rendelet
alapján
megállapított
juttatások, támogatások teljesítését a 12.számú
melléklet részletezi.

A képviselő-testület az önkormányzat normatív
állami támogatásainak valamint az iparűzési
adóerőképesség
(jövedelem
különbség
mérséklés)
elszámolását
a
8.számú
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
8. §
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat
jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az
intézményeket a rendelet elfogadását követően
haladéktalanul írásban értesítse.

3. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2006.
december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9.
számú
melléklet
szerinti
összevont
mérlegadatok alapján 21.771 EFt-ban
állapítja meg. Az önkormányzat eszközeinek és
forrásainak intézményenkénti kimutatását a
13/1. és 13/2.számú melléklet mutatja be. A
képviselő-testület önkormányzat tárgyi eszköz
állományának alakulását a 10. számú, a
forgalomképesség szerinti megbontását a
10/1.és 10/2. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.

9. §
Az önkormányzat által 2006. évben nyújtott
közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet
tartalmazza. Az önkormányzat által adott
kölcsönök állományát a 17.számú melléklet
részletezi.
10. §
Az
önkormányzat
pénzforgalmának
egyeztetését a 19. sz. melléklet, az
előirányzatok egyeztetését a 20. sz. melléklet
tartalmazza.

4. §
11. §
/1/ Az önkormányzat intézményeinek és a
Polgármesteri Hivatal 2006. évi helyesbített
pénzmaradványát, -102.442 EFt-ban hagyja
jóvá a képviselő-testület. Ezen összeg kiemelt
előirányzatonkénti bontását a 11. számú
melléklet részletezi.

A
képviselő-testület
az
önkormányzat
adósságállományát,
kezességés
garanciavállalását lejárat, hitelezők és célok
szerinti részletezését a rendelet 14/1. és
14/2.számú melléklete szerint hagyja jóvá. A
többéves kihatással járó önkormányzati
döntések
számszerűsítését,
évenkénti
ütemezését a 14/3.számú melléklet tartalmazza.

5. §
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2006.
évi költségvetési bevételeit és kiadásait
határozatával a 6. és 6/a. számú melléklet
szerint hagyta jóvá.

12.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba”

6. §
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00002 Új napirendi pont
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Jelentés a 2006. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági
tapasztalatairól.

ellenőrzések

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a
testületnek.

vitát lezárja és a jelentés elfogadását

javasolja a képviselő-

No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 14:32:39

>492<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

95/2007.Kth.
2006. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések
tapasztalatairól szóló jelentés
Határozat
A képviselő-testület a 2006. évben végzett pénzügyi-gazdasági és belső ellenőrzések
tapasztalatairól készített összefoglaló jelentést elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Győrffy Amália ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Pénzügyi, költségvetési és Gazdasági Bizottság tájékoztatója a 10 millió
Ft-os pótkeret felosztásáról.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Máté Lajos képviselő:
Ismerteti a tájékoztató tartalmát, ami írásban mellékelt.

Kérdések
Hozzászólások

Kószó János képviselő:
Olyan feladatok ellátását finanszírozzák, ami nem kötelező, de az önkormányzat úgy döntött,
hogy ezt finanszírozni akarja. Ha működtetni akarják az érintett gazdasági társaságokat,
akkor örül a józan belátásnak, hogy olyan szinten kell támogatni, hogy valóságos munkát
tudjanak elvégezni. Ügyvezetés részéről is elfogadható összeget megkapták, tehát az ügy
lezárható.
Nem lehet címkézni, hogy mi van hitelből, mert a költségvetés egységes.
Az alpolgármester úr együttműködésre vonatkozó megjegyzéséhez fűzi, hogy az bizalmat és
őszinteséget követel meg a két féltől. Folyamatosan tapasztalják, hogy bizonyos
bizalmatlansággal kezeli a többségi oldal a javaslataikat.
Azért javasolták korábban a támogatási összegeket, mert úgy ítélték meg, hogy a működéshez
ennyi kell. Ennek indokoltsága be is bizonyosodott.
A város működése érdekében együttműködésre vannak kényszerítve. Ennek az
együttműködésnek a bizalmatlanság és az őszinteség hiánya nem szolgál javára.
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Váradi Krisztián képviselő:
Visszajutottak oda, ahol februárban tarthattak volna, csak elvesztettek két hónapot.
Bizonytalanságban tartottak gazdasági társaságokat, akik azzal az összeggel
gazdálkodhatnak, amit az eredeti előterjesztésben javasoltak számukra.
Előző testületi üléshez utal vissza, amikor Máté Lajos képviselő úr azt mondta, hogy a
jelenleg kialakult helyzet más, mert plusz 10 milliót osztottak fel a jövőben felszabaduló
tartalékkeret terhére.
Véleménye szerint ez nem így van. Előző testületi ülésen ennek a napirendi pontnak a
tárgyalásánál őt megvádolták, hogy a sportra osztott megemelt összeget nem támogatta az
Ifjúsági Sport és Informatikai Bizottság elnökeként. Akkor is kifejtette, hogy nem lehet ezeket a
gazdasági társaságokat ezekkel a támogatási összegekkel működtetni. Örül, hogy erre a
többséget képviselő frakció is rájött, ami Jerémiás Béláné képviselő felszólalásából is
kiderült. Véleménye az volt, hogy a sportkeretet most 4 millió Ft-al tervezzék és az év közben
felszabaduló összegből emeljék fel.
Késik minden, mint ahogy a sportkeret felosztása is, így a sport szervezetek is egy hónappal
később jutnak a támogatási összeghez.
Bizalmat kér, mert a korábbi idők óta képviselők tapasztalatára érdemes hallgatni.
Köszöni, hogy végül is olyan döntés született, ami a problémát kezelni tudja.
Lukács László alpolgármester:
Nem veszített el senki semmit, hanem nyert 10millió Ft-ot az előzetes tervekhez képest. A
testület teljes körűen szeretett volna tájékozódni abban, hogy milyen igények alapján osztható
fel a támogatás.
Ezt tette meg az Eseti Bizottság. Véleménye szerint ez az idő pontosan kellet ahhoz, hogy
valós és viszonylagosan világos érdekegyeztetés folyjon le az érintett szervekkel.
Egyébként normatíva támogatásban ez a terület nem részesül, az önkormányzat saját bevétele
terhére, vagy hitelére finanszírozza ezt a területet.
Fontosnak tartják ennek a területnek támogatását, amit erőn felül is vállalnak.
Fölösleges volt a hangulatkeltés, és felesleges vitáknak voltak tanúi.
Horváth Mihály képviselő:
Visszakerült minden a kiindulási pontra. A Szabadelvű Polgári Kör a költségvetés
tervezésénél már hangsúlyozta, hogy a költségvetés készítésének megvan a maga menete, és
szabályai. Ezeket a szabályokat nem érdemes megkerülni, mert nincs értelme.
Javasolja, hogy térjenek vissza a korábbi megszokott gyakorlathoz, mert a gazdasági
társaságok támogatása nem változott. Szolgáljon ez az eset tanulságul a jövő szempontjából.
Máté Lajos képviselő:
Vannak az önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladata és amit elhatározás alapján
fel.
Váradi Krisztián a meghallgatáson nem volt jelen, magát hozta abba a helyzetbe,
jutott.
Visszautasítja, hogy 2 hónap elveszett. Eredeti előterjesztéshez képest sok szervezet
más összeget. Az elhangzó beszámolók nagyon érdekesek voltak, szinte tanulmány
belőle. Komoly haszna volt, amit nem lehetett nélkülözni.
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vállal
amibe
kapott
írható

Váradi Krisztián képviselő:
Fejezzék be a személyeskedést, mert akadályoztatott volt akkor, amikor az említett
meghallgatás folyt.
Ha már itt tartanak elmondja, hogy az alpolgármester úr javaslatára az elmúlt testületi ülésen
a Sportkoncepciót levették napirendről, hogy széles körben egyeztessenek. Az egyeztetést
tegnap esete 6-ra szervezték, amin egy nem képviselő bizottsági tag kivételével a FIDESZ
oldal nem vett részt.
Egyebekben az elmúlt négy évben igyekezett megismerni a sport és gazdasági szervezetek
munkáját és viszonylagosan jó képet tud róluk alkotni.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Máté Lajos képviselő úr hozzászólásában elhangzottakat visszautasítja. Az elmúlt négy évben
Romvári Frigyes képviselővel, aki a sportbizottság elnöke volt, azt vezették be, hogy pályázat
alapján az elmúlt évi sporteredmények alapján lehetett igényt benyújtani. Elsősorban az
utánpótlás építésére koncentrálva, figyelembe véve azokat a bajnokságokat, amelyben
szerepeltek az egyesületek. Az előző évben kapott támogatás felhasználásnak nagyon pontos
elszámolására törekedetek.
A két ügymenet közötti különbség, hogy az előkészítő folyamat, amit a többségi oldal a
költségvetés benyújtása után bonyolított le, azt az elő ciklusban folyamatosan az előkészítés
szakaszában bonyolítottak le. Ehhez a gyakorlathoz kéne visszatérni.
Lukács László alpolgármester:
Van elképzelésük a költségvetés előkészítéséről és ezek meg is történtek időben.
Váradi képviselő úrnak sérelmére elmondja, hogy a tegnapi megbeszélés idején volt a
FIDESZ-KDNP frakció ülése, így senki nem lehetett jelen. Újabb időponttal kéri a
megbeszélést összehívni, még van rá idejük.
Váradi Krisztián (ÜGYREND)képviselő:
Szilágyi Pál képviselőt kérte meg a megbeszélés megszervezésére, de ő nem tudta vállalni és
átadta a feladatot Nagy Ernő nem képviselő bizottsági tagnak. Erről jegyzőkönyv van, az
ettől eltérő vélemény nem fedi a valóságot. A FIDESZ szervezte, és arra nem tudtak elmenni.
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
Május első vagy második hetében erre sor kerül az egyeztetésre, ahová az elnök úr meghívást
kap.
Dr. Szász Éva képviselő:
Megerősíti, hogy a szervezés kedden este folyt, ő is akkor kapott meghívást, de más
programjuk volt már erre az időpontra.
Pajor Kálmán képviselő:
Ez a napirendi pont jó arra, hogy elinduljon egy olyan polémia, ahol megjelenik mindkét fél
véleménye általában a dolgokról.
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Megjegyzi, hogy folyik egy kommunikáció arról, hogy a FIDESZ-KDNP frakció halogat,
nem lendületes a munka miatta. Lekésik az Európai Uniós pályázati lehetőségeket. Ez tipikus
hangulatkeltés és csúsztatás.
Dr. Várnai László polgármester:
Figyelmezteti a képviselőt, hogy a napirendi pont tartalmával összefüggésben tegye meg
hozzászólását.
Pajor Kálmán képviselő:
Az 5/12 sz. táblázatra visszatérve elmondja, hogy szükség volt egyeztetési folyamatra, mert a
meglapozott döntéshez az egyeztetés elengedhetetlen.
A jövőben is így fognak tenni.
Dr. Várnai László polgármester:
Lehet mindent 0-ról kezdeni. Amit nem tudunk, arról azt mondjuk, hogy nincs.
Minden sport és civil szervezetnek pályázata rendelkezésre állt a Humánpolitikai
Főosztályon. A gazdasági társaságok esetében hasonló volt a helyzet. A képviselő-testületi
előterjesztésében szereplő javaslat annak alapján történt, nem a pillanatnyi pénzügyi
helyzetre alapozva.
Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács ülésén és a képviselő-testületi ülésen is kérte, hogy
mondják meg, mekkora összeget kell még a tartalékból felszabadítani. Ezt meg lehetett volna
csinálni a március 1-jei képviselő-testületi ülésen.
Nem tagadja, hogy nincs szükség tájékozódásra, de ezt január 1-től március 1-jéig meg
lehetett volna csinálni.
Tanulságok megvannak, de szerencsére pozitív annak eredménye, mert működőképesek
maradtak a gazdasági társaságok.
Az alapítványoktól, sport és civil szervezetektől figyelmes gazdálkodást kér, mert a támogatás
összege nem bő, ennyi jut most erre a feladatra.

00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft. 2007. évi üzleti terve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hunyadi Péter képviselő:
Miért maradt le a strand fejlesztésea környező településeken lévő strandokhoz képest? A
város környezetében lévő
Kiskunmajsa, Kiskőrös, Mórahalom települések jelentős
fejlesztéseket hajtottak végre, aminek következtében a halasi fürdő vendégköre elpártolt és
csökkent a strand látogatottsága. Mi ennek az oka?
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Azt a szövegrészt nem érti az előterjesztésben, hogy a Halasthermál Kft képtelen pályázni.
Kinek a dolga, vagy milyen a rendszer? Valakinek figyelni kellene a megjelenő pályázatokat.
A vezetés dolga lenne a lehetőségek kihasználása, vagy ha nem, akkor kié?
Hidegvízes merülő
megvalósítására?

medence nélkül egy szauna nem teljes. Van elképzelés a

Jerémiás Béláné képviselő:
Az új szaunában kiírták, hogy használják a zuhanyozót, de a vendégek jelentős része nem
használja, hanem a nagymedencébe csobban, amikor kijön a szaunából.
Gyerekek 6 éves kortól fizetnek. Ez alatti korosztály nem fizet?
Mondják, hogy gondja van az ügyvezetőnek a baba úszással. Miért?
Mit tett a vezetőség azért, hogy vendégek jöjjenek a halasi strandra, mit tett azért, hogy a
gyerekeket is odahozzák?
170 gyermek úszik a helyi strandon és foglalkoznak ott velük. Remekül szerepelnek a
versenyeken ezek, de ez számára csak az újságból derült ki. Egyetlen tabló vagy felvétel nem
mutatja a strand területén. Mi ennek az akadálya?
Az elmúlt héten azért nem lehetett a strandot látogatni, mert felújítás volt. Mennyibe került a
felújítás és feltétlenül szükség volt rá?
Pajor Kálmán képviselő:
A hatalmas összegű vízdíj miből adódik? Gázdíj hol szerepel?
Miért nem tudnak pályázni?
A 2005 évi zárszámadási előterjesztés szerint, a fejlesztés feltételeinek biztosítására az
önkormányzat megalapította a Halasthermál Kft-t, mely társaság önállóan is pályázhat
fejlesztési források elnyerésére. Ezért az előterjesztésben leírtak vonatkozásában
ellentmondást lát.
Lőrincz Gábor Halasthermál Kft ügyvezető:
A strand működésével kapcsolatban elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy 2004.
április 1-től működik a Halasthermál Kft. Akkor a HALASVÍZ Kft által működtetett
objektumot megvizsgálták és a szakemberek arra a következtetésre jutott, hogy 2004-ben éves
szinten 43 millió Ft kell a működtetéshez. A gazdasági helyzet romlott és az 5/12 tábla
szerint 30 millió támogatást kapnak. Minden drágult. Amikor átvették az objektumot,
leválasztották őket a HALASVÍZ kft-től, attól kezdve minden bejövő vízforrást mérőórával
láttak el és ezek által mutatott fogyasztás után fizetnek vízdíjat.
A vizet használják a medencék működtetésére feltöltésére és a kemping működtetésére,
üzemeltetésére. Mivel a korábbi strandhoz tartozó egységek privatizálást követően nem lettek
leválasztva, így azok vízdíját is a strandra terhelték. Ebben az évben felszólítást írtak ezen
egységek vezetőinek, hogy a strand vezetékéről kapcsolódjanak le.
Szerintük is nagyon magas a vízdíj. Nem is tudják kifizetni.
A finanszírozásuk 2004-től folyamatosan csökken, ezért ennek egy részével tartoznak.
A vendégek számának csökkenése megszűnt, mégsem tudnak olyan bevételt elérni, amiből a
vízdíjat ki tudnák fizetni. Fejlesztés nélkül ez így is marad. Szeretné elérni, hogy aki a
strandra belép és a szolgáltatást igénybe veszi, mindenki fizessen. Ennek megszűrését csak a
pénztárosok végezhetik. Nem egyszerű feladat, állandó konfliktus forrása.
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Bébi úszás 19 éve folyik a fürdőben. Megvalósítási módjával van baj. Szeretné szabályozott
keretek közé szorítani.
Vendégek kérésére bevezették az éjszakai fürdőzést, ahol a szauna használata ingyenes volt. A
fürdőzők száma általában 100 feletti, amit egy szauna nem tud kiszolgálni., ezért még egyet
létesítettek. Ez sem volt olcsó beruházás.
A csarnokba kellene a szauna mellé a csobbanó medence, de az adottságok miatt oda nem
tudnak építeni.
A beruházás még nem fejeződött be, így nem tudni annak bekerülési értékét sem.
Közegészségügyi szabályok szerint évente két alkalommal le kell állni, és a medencék vizét ki
kell cserélni. Ilyenkor fertőtlenítéseket, javításokat kell elvégezni, ezért voltak bezárva.
Az úszók egyesület keretében működnek. Az általuk készített tablót bármikor szívesen
engedélyezi kifüggeszteni. Nem, rajta múlik, ilyen igénnyel még nem keresték meg.
Dr. Várnai László polgármester:
Továbbiakra válaszolva először a fejlesztést hiányoló kérdésre tér rá: A Széchenyi program
keretében előkerült, hatástanulmányokat készítettek, ahol a pályázat író ötszörös létszámot
állított be és 300%-os jegy bevétel emelkedést. Ehhez az önkormányzatnak 300 milliót kellett
volna rendelkezésre bocsátani mint saját forrást.
Értékelve az elkészült hatástanulmányt, arra a következtetésre jutottak, hogy erre a célra nem
tudnak ekkora összeget fordítani. A megtérülés nem volt biztosított.
A halasi strand használható – naponta jár oda - . Nagyon szép és gondozott parkja van, és
nyári időszakban elég sokan látogatják.
Az ügyvezető általi intézkedések elég széles körűek voltak. Jelentősen növekedett a kemping
használata. Be kell látni, hogy nem a leggazdagabb réteg használja a strandot. Éjszaka és
kedden is lehet már fürödni, amit egyre jobban használnak.
Az elmúlt évben részben pályázati forrásból, és hitelből több mint 100 milliós fejlesztést
hajtottak végre a strandon.
Ki lehet azt is mondani, hogy Kiskunhalasnak ez a legfontosabb beruházása és keressenek
pályázati lehetőséget. Önrészt kell biztosítani, ami nem áll rendelkezésre. Nem ügyvezetés
kérdése a fejlesztés. Nagy erőfeszítés volt a gyermekmedence kialakítása is.
Olvasható az újságokban, hogy a Kiskunmajsai Johathán Szövetkezet a strand fejlesztésébe és
fenntartásába roppant bele. Kiskunmajsa egyébként ebből nem profitál. Nem lett gazdagabb
település.
Mórahalom fejlesztése kiemelt támogatást élvez országos és megyei szinten is, aminek okát
nem ismeri.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Sokan panaszkodnak a strandra. Felügyelő Bizottság tagjaként mondja, hogy az
ügyvezetőnek kellene sok dolgozóval szót érteni.
Reklámozni lehetne a közlekedési lámpánál, ahol szem magasságában a kiskunmajsai strand
reklámja látható, míg a halasié 8 m magasságban. Sok külföldi vendég jön ide. Holland
Német autós katalógusban szerepelnek, talán az ügyvezető jóvoltából, ami sok átutazó turistát
hoz a kempingbe. Nagyon jó a vize a strandnak.
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Kórházzal kellene megállapodást kötni, hogy mozgásszervi megbetegedéssel küzdők jöjjenek
ide, amihez központi normatívát lehetne lehívni.
Volt fejlődés ezen a strandon. Új szauna épült, ahol valóban nincs csobbanó medence, de
tusolni lehet.
Öltőző sor épületei már elavultak, amit megfelelő forrás esetén fel kellene újítani.
Tájékoztatás, reklám mindenképpen szükségeltetik.
Hunyadi Péter képviselő:
Strandon belül folyó belső vitákat zárják le, és mindenki tegye ezután a dolgát a város javára.
Egyeztetést javasol a felügyelő bizottság, edzők, szülők, strand baráti köre, a
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság, a strand dolgozói és a
vezetők között.
Vendégforgalom növelésére közönségszervezőt javasol alkalmazni. Talán jutalékos
rendszerben lehetne finanszírozni.
Pajor Kálmán képviselő:
Az 5 fő ruhatáros leépítéséről olvashatnak a beszámolóban. Elmondja, hogy Mórahalmon
nincs ruhatáros. 500 Ft-ért megkapja az öltöző kulcsát, amit távozáskor visszakap a kulcs
leadása ellenében.
Ott 3.2 milliárdos költségvetésből 50% működtetésre, 50% fejlesztésre fordítódik. Olyan
pályázati lehetőségeket tudtak kihasználni, hogy ma már a pályázati tervek is pályázati
pénzből készülnek és az összes pályázattal foglalkozó embert a pályázati forrásból
finanszírozzák. Más világ, ügyesen csinálják. Lehetett volna tőlük tanulni.
1 Ft befizetett adóra 18-20 Ft pályázati pénz jut.
Szabó Károly képviselő:
Ötletbörzét tartanak már, ami nem idevaló. Most ott tartanak, hogy a mai napon 3 millióval
emelni tudták a támogatási összeget a Halasthermál kft-nél. Az lenne a jó, ha Kiskunhalason
tökéletes fürdő együttes működne.
Azt javasolja az ügyvezetőnek, hogy hívjon össze egy megbeszélést, ahol az itt elhangzó
ötletek megbeszélhetők és talán hasznosíthatók is.
Tudomása van arról, hogy az ügyvezető minden évben pályázatot ír, figyel rá. Jó lenne, ha az
ötletadók ezzel az energiával befektetőhöz is juttathatnák Kft-t.
Pajor Kálmán képviselő:
Májusban tárgyalják talán aa beszámolójukat, akkor folytassák a polémiát.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Megerősíti, hogy valamennyi gazdasági társaság
mérlegét tárgyalja május hónapban a képviselő-testület.
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
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Korábban elhangzó kérdésre válaszolja, hogy a számviteli szokások és szabályok szerint a
vízdíjat , villamosenergia díjat kell nyilvántartani a mérlegben. Egyéb költségek sor
tartalmazza az összes egyéb energia- hordozót, ami lehet földgáz, gázolaj.
Amennyiben igény van rá, ez részletezhető.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

No: 5
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 15:48:13
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Egyszerű

Eredménye
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Nem
Tartózkodik

18
0
1
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0.00%
5.26%

75.00%
0.00%
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Szavazott
Nem szavazott
Távol
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0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:
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100.00%

100.00%

96/2007.Kth.
Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft
2007. évi üzleti terve.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasthermál Kft. 2007. évi üzleti tervét a benne
megjelölt 108.200 eFt bevétellel, 108.200 eFt ráfordítással, nulla Ft várható eredménnyel
jóváhagyja, a Kft. működéséhez legfeljebb 30.000 ezer forintot a 2007. évi költségvetésében
biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Lőrincz Gábor Halasthermál Kft ügyvezető igazgató
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halas Televízió Közösségi és Szolgáltató Kft 2007 évi üzleti terve.
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: 6
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 15:49:58
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Határozat Elfogadva
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100.00%

97/2007.Kth.
Halas Televízió Közösségi és Szolgáltató Kht.
2007. évi üzleti terve.
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halas Televízió Közösségi és Szolgáltató Kht. 2007es Üzleti tervét 91.960 E Ft bevétellel, 91.960 E Ft ráfordítással, nulla Ft eredménnyel
jóváhagyja, a Kht működéséhez 29.000 Ft –ot a költségvetésben biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Kristóf Imre ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00006 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht 2007. évi üzleti terve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztésben szereplő üzleti terv 1 millió Ft-os eltérést
tartalmaz az 5/12 sz. tábla tartalmának megismerése után készült üzleti tervvel szemben. Az
ügyvezetés elkészítette a módosított táblát és csillaggal jelölte a változás sorát.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja.
No: 7
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 15:51:21
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98/2007.Kth.
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht
2007 évi üzleti terve
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és
Közművelődési Kht. 2007-es Üzleti tervét 62.582.400 Ft bevétellel, 62.582.400 Ft
ráfordítással, nulla Ft eredménnyel jóváhagyja. A Kht működéséhez 24.000.000 Ft-ot a
költségvetésben biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Rémán János ügyvezető igazgató
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
7. /NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja. Jelzi, hogy olyan módosításokat tartalmaz a rendelettervezet, amiről korábban már született képviselő-testületi döntés.
A költségvetési rendelet módosításának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 8
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 15:52:34
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 13/20078.(IV.27) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2007(IV.27) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító
7/2007./III.07/Ktr. számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.

1§
A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul:
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
6 903 788 E Ft-ban,
ezen belül:
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-

működési célú kiadást
a kiadásokon belül:
a személyi kiadásokat
a munkáltatót terhelő járulékokat
a dologi jellegű kiadásokat
céltartalékot
általános tartalékot
államháztartási tartalékot
az ellátottak pénzbeli juttatását
pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
működési célú hitel visszafizetést

5 444 352 E Ft-ban,
2 437 639 E Ft-ban,
775 256 E Ft-ban,
1 295 601 E Ft-ban,
216 488 E Ft-ban
- E Ft-ban
- E Ft-ban
830 E Ft-ban.
718 538 E Ft-ban,
- E Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást:
1 459 436 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- az önkormányzat felújításai összegét
126 807 E Ft-ban,
- az önkormányzat beruházásai összegét
1 158 651 E Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadást
- E Ft-ban,
- fejlesztési célú hiteltörlesztését
148 358 E Ft-ban,
- fejlesztési céltartalékot
25 620E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 1055,5 főben határozza
meg.

2§
A R. 1/a., 1/b., 2., 3., 3/a., 4., 4/a., 5., 5/12., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos
számú mellékletei lépnek.
Záró rendelkezés
3.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.”

00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet
módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István népjóléti osztályvezető:
Jogszabályi változás indokolja a rendelet módosítását.
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Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévé, a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 9
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 15:53:47
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 14/2007.(IV.27) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
14/2007. (IV.27)
rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 10.§-a az alábbi 10/A.§-sak egészül ki:
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10/A.§

Lakbértámogatási kedvezmény
(1)

Lakbértámogatási kedvezményre jogosult a szociális helyzet alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérlője (a továbbiakban: bérlő):
a) akinek a családjában – a vele együtt költőző családtagokat is figyelembe véve – a
megelőző egy év átlagában az egy főre jutó havi jövedelmének összege nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át és
b) a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a háztartás havi
összjövedelmének 30 %-át, továbbá
c) aki a Sztv. 38.§ (4) bekezdésében meghatározott elismert lakásnagyságot meg nem
haladó lakásban lakik.

(2)

A lakbértámogatási kedvezmény mértékeként a lakbér megfizetéséhez havonta 2500 Ft
összegű támogatást kell nyújtani.

(3)

A bérlő a lakbértámogatási kedvezmény megállapítását a Polgármesteri Hivatal
Népjóléti Osztályán igényelheti erre irányuló kérelem benyújtásával, továbbá a 10/A.
§ (1) bekezdésében meghatározott jogosultsága igazolásával

(5)

A lakbértámogatási kedvezmény megállapítása iránti kérelmet évente két alkalommal,
április és október hónapban lehet benyújtani.

(6)

A lakbértámogatási kedvezmény a kérelem benyújtását követő hónap első napjától
illeti meg a kérelmezőt. A kedvezmény egy évre állapítható meg.

(7)

A lakbértámogatási kedvezmény mértékéről és a támogatás időtartamáról határozattal
kell dönteni. A határozatról értesül a bérlő, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztálya, valamint az önkormányzati lakások kezelésével megbízott szervezet.

(8)

A megállapított kedvezményt az önkormányzati lakások kezelésével megbízott
Települési Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: TÖV Kft.)
számlaszámára történő utalással havonta kell teljesíteni.
2. §

A rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott, alábbi szolgáltatások térítési díjai az alábbiak
szerint módosulnak.
Nefelejcs Szakosított Otthon:
Fogyatékosok Nappali
Intézménye (csak ebéd)
Fogyatékosok Nappali
Intézménye (a szolgáltatás
igénybevétele ebéd nélkül)
Fogyatékosok Nappali

Fizetendő térítési díj (Ft/fő/nap)

Fizetendő térítési díj
(Ft/fő/hónap)

299 Ft/Fő/adag

-

60 Ft/fő/nap

-

359 Ft/Fő/nap

-
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Intézménye
(szolgáltatás
igénybevétele és ebéd)
Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei
Férfi Hajléktalan Átmeneti
262 Ft/Fő/nap
Szálló

7 860 Ft/fő/hónap

3.§

(1) A rendelet 1.§-a 2007. május 1. napjától lép hatályba.
(2) A rendelet 2.§-a 2007. június 1. napjától lép hatályba”
00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Sóstói Parkerdő és Nádas sziget helyi jelentőségű természeti területek
védetté nyilvánításáról szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Faggyas Szabolcs természet és környezetvédelmi referens:
A védelem alá helyezett területeket a rendelet mellékletében szerepelteti, így újabb területeket
védelem alá helyezése esetén, csak az 1sz. mellékletet kell kiegészíteni
Egy új 2.sz. mellékletet is előterjesztett, ami a Sóstói Nádas-sziget és a Parkerdő védetté
nyilvánításával kapcsolatos természetvédelmi kezelési tervet tartalmazza.
Kérdések
Szabó Károly képviselő:
Csetényi Park területén lévő záportározóban bejut strand vize?
A Csetényi Parkra vonatkozó kezelési terv összhangban van az egészségpark fejlesztéssel?
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Tartalmazza az előterjesztés, hogy a Parkerdő leterhelt és össze kell szedni a hulladékot
időnként, amit ő is szóvá tett korábban. Ki a felelőse?
Faggyas Szabolcs természet és környezetvédelmi referens:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az előterjesztett szabályozás összhangban
van a fejlesztésekkel. A strand felőli részen egy 20 KV-os vezeték húzódik , ami
határvonalnak számít, és ettől kezdődik a fejlesztésre kijelölt terület. Most legelőként
funkcionál, az nem tartozik a védett területbe.
Záportározóba nem folyik be a strand vize.
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A hulladék összegyűjtése a TÖV Kft feladata. A Szélkiálltó Egyesület is gyakran besegít ebbe
a feladatvégzésbe. Különös tekintettel a záportározó tó felületéről gyűjtenek be hulladékot,
mert az csak csónakkal oldható meg és a TÖV Kft emberei nem tudják megoldani.

Hozzászólások
Jerémiás Béláné képviselő:
Az előterjesztés nagyon alapos és szép munka. Alátámasztására a következő szövegrészt idézi:
„ A Sóstó egyik legféltettebb madárfaja a törpe gémis, tipikus nádi madár. Erre utal a
kialakult rejtőzködő képessége is. Veszély esetén a törpe gémis hihetetlen ügyességgel képes
elrejtőzni, egy egészen kis nádfoltban is. Nyakát kinyújtva, csőrét az égnek emelve
alakoskodik, ha pedig a szél lengeti körülötte a nádszálakat, testével maga is hajladozik.”
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Dicsérettel illeti az előterjesztőt nem csak az idézett
rész, hanem az előterjesztés gondos előkészítése miatt is.
Végül a rendelet módosítás elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 10
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 16:02:01

>498<

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%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 15/2007.(IV.27) sz.
rendeletét az alábbiak szerint.
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„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2007. (IV.27) rendelete
a Sóstói Parkerdő és „Nádas-sziget” helyi jelentőségű természeti területek védetté
nyilvánításáról szóló 22/2005.(VI.1.) sz. rendelet módosítása tárgyában.

1.§
A rendelet címe az alábbiakban változik:
Egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról.

2.§
A rendelet 1. számú melléklet 3. és 4. számú ponttal egészül ki.
3. Megnevezés: Csetényi Park
Hrsz.: 2358/4, 2358/5
Terület: 18,0883 ha
Művelési ág: park/pihenőpark
A terület tulajdonosa és kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Védetté nyilvánítás oka: A terület a várost egykor körülölelő mocsárvilág maradványának
tekinthető, mely mai mesterséges állapota ellenére is fontos vizes élőhely. Számos védett
madárfaj fészkelőhelye, kétéltűek ívóhelye. A záportározót körülölelő pihenőpark rekreációs
célokat szolgál, kiváló kirándulóhely, melynek állapotát meg kell óvni a jövő nemzedékének.
4. Megnevezés: Tarka sáfrány (Crocus reticulatus) termőhely
Hrsz.: 01004/1
Terület: 2,2458 ha
Művelési ág: gyep (legelő)
A terület tulajdonosa és kezelője: Lajkó István (6412 Balotaszállás, Jókai utca 23.)
Védetté nyilvánítás oka: A területen nagy egyedszámban (több tízezer tő) fordul elő a védett
tarka sáfrány (Crocus reticulatus), melynek állománya érdemi természetvédelmi értéket
képvisel. Ennek megfelelően szükséges a területet kezelni és az élőhelyet természetvédelmi
oltalom alá helyezni.
3. §
A rendelet kiegészül a 2. számú melléklettel
2. számú melléklet
1. A Sóstói Nádas-sziget, a Sóstói Parkerdő és a hozzá kapcsolódó természeti területek
kezelési előírásai
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1.1. A Sóstói Nádas-sziget és a tóhoz kapcsolódó egyéb nádasok
A védetté Nádas-szigettel együtt a tervezési területen három összefüggő nádas művelési
ágú területet lehet elkülöníteni. A Nádas-sziget a tó ÉNy-i részén helyezkedik el mintegy 8 hektáron,
mellette egy kisebb „sziget” található a tó É-i csücskében, melynek területe meghaladja a 1,5 hektárt.
A legnagyobb összefüggő nádas 18 hektáron a tavat szegélyezi É-ról kiindulva, végig a K-i

oldalon, egészen a DK-i részig, ahol már a parkerdővel határos.
Ez az élőhely számos védett madárfaj élettere és a többi állatfaj részére is kiváló
búvóhelyet biztosít. A Nádas-sziget közepén egy nagyjából 20-30 méter átmérőjű valódi sziget
található, rajta egybibés galagonya bokrok, akác, sőt bambusznád is előfordul. Ez a sziget
szinte megközelíthetetlen a területet övező nád miatt. Így itt fokozottan érvényesül a
zavartalanság. A bambusznádat téli befagyás esetén, mikor a megközelíthetőség lehetővé tesz,
célszerű kiirtani a gyors terjedés miatt.
A tó területén lévő és az azt körülvevő nádasok kezelése a Sóstó SHE Kiskunhalas
feladata, mely az Egyesület és az Önkormányzat közötti haszonbérleti szerződésből adódik. Ez
a kezelés egyet jelent azonban a nád levágásával is. Az utóbbi években ezt a feladatot az
Egyesület elhanyagolta, ezáltal a nád minősége rendkívül leromlott, megavasodott, gazdasági
hasznosításra alkalmatlanná vált.
A 2001. július 10-én kötött haszonbérleti megállapodás szerint az egyesületnek a
tó biológiai egyensúlya érdekében minden év március 15-ig a tó területén lévő összes nádat le
kellett vágnia. A szerződés vonatkozó része 2004. április 26-án úgy módosult, hogy: „Az
egyesület köteles levágni a nád összes mennyiségének 70 %-át, melyet kétévente kell elvégezni
úgy, hogy a levágatlan részek minden alkalommal más területen legyenek.” A nád vágásával
kapcsolatban három különböző érdeket kell figyelembe venni. Az egyik a nád gazdasági célú
hasznosítása, mely az utóbbi években bekövetkező minőségi romlás miatt nehézkes volt, mivel
nem volt kereslet a rossz minőségű avas nádra. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy a
nagy mennyiségű nád jelentős elhalt növényi szervezetet termel, ezáltal kotu képződik. Ez egy
természetes folyamat, a tó tápanyaggal dúsul, beindul az eutrofizáció, amely a tó
pusztulásához vezet. Azonban értelemszerűen a város lakói (és a horgászok) számára ez egy
nem kívánt folyamat. A nádvágással nagy mennyiségű szerves anyagot tudnak eltávolítani a
területről, így valamelyest az eutrofizáció lassítható. Érdemes továbbá azt is figyelembe
venni, hogy a nád biomasszájának jelentős részét a levélzet tömege teszi ki, mely az aratás
idejére már a vízbe hullik.
A legfontosabb érdek a nádvágás kapcsán a természetvédelem, hiszen mint
kiderült a nádas számos élőlénynek nyújt otthont. Ezért a nádas területek kezelésével ezt a
hármas szempontrendszert kell figyelembe venni, ami minden érdekelt számára optimális
megoldást jelenthet.
A területen a nádasok kezelésének kétféle módját szokták alkalmazni a nád
égetését, illetve a vágását. A nád égetése azonban ellentmond a levegő védelmével
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésének,
mely egyértelműen kimondja, hogy növényzet lábon álló égetése tilos. Ez ugyanakkor nem
tiltja a vágott nád égetését. Ha nádnak az égetése történik, akkor az kizárólag a part menti
keskeny nádasokon fordul elő, helyenként álló nádon is, bár ez annyira nem jellemző. A nádas
égetésének egyébként előnye, hogy csökkenti az avarréteget és az avas nádat, hátránya
viszont, hogy elpusztítja a nádszálban és az avarban lakó gerincteleneket és a barkóscinege
lehetséges fészkelőhelyét.
A nádasok kezelésére elsősorban a vágást alkalmazzák, mivel az égetett nádat nem
lehet hasznosítani sem.
A nád vágásának előnyei HAWKE, C., és JOSÉ P. (2002) szerint az alábbiak:
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• Csökkenti az avas nád mennyiségét és az avarfelhalmozódást.
• Javítja a nád minőségét a tetőfedés és a költő madarak számára.
• Kedvező lehet egyes növények számára.
• Átmeneti nyílt vízfelületet eredményezhet.
• Megakadályozza a nád behatolását a nyílt vizekbe
A nádvágás azonban káros is lehet egyes gerinctelenek számára, de akár a
madaraknak, akár a többi gerinces állatnak is.
Nehéz azonban megmondani, hogy ténylegesen mikor teszünk kárt a természetben
ha vágunk, vagy ha nem vágunk. A nádvágásnál kompromisszumokra kell törekedni, hiszen
egyes madárfajok a friss nádat szeretik, ezért nekik jobb, ha rendszeresen vágják a nádat, de
más fajok pedig az avas nádat kedvelik, sőt egyes gerinctelenek lárvái is inkább az avas
nádban fejlődnek.
A területen a nád vágásának ideje minden esetben a téli időszakra tehető, bár
egyes szakirodalmak említést tesznek nyári nádvágásról is, mely kifejezetten a nádasok
csökkenését szolgálja. A Sóstón nem cél a nádas területek csökkentése és a nád nyári vágása
óriási károkat okozhatna az ott fészkelő madaraknak is, tehát egyértelmű, hogy a nádat a téli
időszakban kell vágni.
A nádvágás hatásai az egyes fajokra
A teljes nádas egyidejű levágása hátrányos sok, kifejezetten nádlakó állatfajra,
mert az álló nád hiánya megszünteti azt az élőhelyet, melyhez ezek az élőlények kötődnek. A
rovarok közül leginkább azokat a fajokat érinti hátrányosan, melyek a nádszálban fejlődnek
ki, illetve telelnek át. Ezek a rovarok a téli nádvágáskor elpusztulnak.
A madarakat sem segíti ez típusú nádvágás, mivel olyan fészkelő madaraknak,
mint például a cserregő nádiposzátának, vagy a barkós cinegének a fészkeléshez és a
táplálkozáshoz is álló nádra van szüksége. A cserregő nádiposzáta a fészeképítéshez friss
nádszálakat fog össze, de például a nádi tücsökmadár inkább a ritkán aratott nádasokat
kedveli, különösen ha ott egyéb növények is nőnek buja sűrűséget alkotva.
Az apró énekesmadarakon kívül is számtalan madárfaj van, melyek ragaszkodnak
a tó körüli nádasokhoz, a búbos vöcsök is mélyen a nád között építi a víztükör fölé emelkedő
fészkét, ahol a hullámverés már nem érheti el. A Sóstó egyik legféltettebb madárfaja, a
törpegém is tipikus „nádi” madár, erre utal a kialakult rejtőzködőképessége is. Veszély esetén
a törpegém hihetetlen ügyességgel képes elrejtőzni egy egészen kis nádfoltban is. Nyakát
kinyújtva, csőrét az égnek emelve alakoskodik, ha pedig a szél lengeti körülötte a nádszálakat,
testével maga is hajladozik.
A tó körüli nádasok leggyakoribb vízi madarait a tőkés récét és a szárcsát gyakran
megpillanthatjuk táplálkozásuk közben, de veszély esetén rendszerint a nyíltabb
vízfelszínekről a nádasba menekülnek.
A fentieken kívül még számos madárfaj élőtere a nádas, tehát látható hogy fontos a nádasok
megtartása, kezelése. A nádasok tarra vágása semmiképpen nem engedélyezhető, mert az
megfelelő táplálkozó-, búvó-, fészkelőhely hiányában veszélyeztetheti az állományokat. A nád
vágását úgy kell megvalósítani, hogy a védett területen a vágott nád területe a lehető
legkevesebb legyen, hogy megmaradjon a sűrű, avasabb nád is. A nem védett részeken, a tó
szegélyében az Önkormányzat és a horgászegyesület közötti haszonbérleti megállapodás
2004-es módosításában előírt 70 %-os arányt kell betartani, de ezt csak kétévente, forgó
módszerrel kell elérni, úgy hogy a levágatlan részek minden évben máshol legyenek. Ezáltal
elérhető egy kívánatos, optimális szint, mely kedvez az avas, valamint friss nádat kedvelő
fajoknak egyaránt. A Nádas-sziget aratását mozaikosan kell megoldani.
A nád égetését lehetőség szerint kerülni kell.
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1. 2. A nyílt vízzel kapcsolatos kezelési előírások, intézkedési javaslatok
A tó vizével kapcsolatosan két alapvető problémával kell szembesülünk, a
vízminőség és vízmennyiség. Ez a két tényező befolyásolja nemcsak a tó, de a környezetének
állapotát is.
1.2.1. A tó vizének mennyiségi problémái és megoldási lehetőségek
Az utóbbi évtizedek csapadékszegény időjárása egyre inkább foglalkoztatja a
város illetékes szakembereit, hogy a tó vízutánpótlását milyen módon lehetne megoldani. A 5.
ábrából látható, hogy a talajvízszint jelentősen lesüllyedt, így onnan a vízpótlás gyakorlatilag
megszűnt, így az egyetlen természetes vízpótlást csak a csapadék tudja biztosítani. Mivel a tó
korábban többször is kiszáradt, ezért létesítettek két rétegvíz kutat, mellyel táplálják a tó vizét
is, azonban ez nem megoldás, hiszen ezáltal az ivóvízbázist veszélyeztetjük.
A városban olykor lezúduló nyári záporok esetén a csapadékvíz elvezetéssel
rengeteg víz távozik el a Dong-éri főcsatornán keresztül. A lakosság is sok vizet használ fel,
mely végül szennyvízzé válik. Egyre erősebbek az elhatározások a város területén keletkező
vizek megtartására. Található a külterületeken néhány záportározó, de az a víz, ami ott
felhalmozódik egy idő után elszikkad.
Előrehaladottak azok az elképzelések, hogy a városi szennyvíztisztító telep
korszerűsítésével egy olyan minőségű tisztított szennyvizet produkáljunk, amely majdnem
ivóvízminőséget eredményez. Ezt a vizet kell a városban tartani és egy kiépített
csatornarendszeren keresztül közvetett úton a talaj által megszűrve a Sóstóba vezetni.
Esetlegesen az így megnövekedő talajvízszint újra a jó irányba terelheti a talajvíz
sódinamikáját, ezáltal a tó kiédesülése is megállítható, vagy lassítható lenne. A projekt
keretében egy lapvízmérce is kerülne a tóba, mellyel figyelemmel lehet kísérni a vízszint
változásait. A pályázat elkészítése folyamatban van, tehát esély nyílhat ennek a tervnek a
megvalósítására.
1.2.2. Vízminőségi problémák és megoldási lehetőségek
A vízminőség kérdése meglehetősen összetett, mivel több féle szempontból lehet
vizsgálni. A vízkémiai vizsgálatok alapján egyértelműen látható, hogy az egykori szikes tó
fokozatosan veszti el ezt a jellegét, melynek megfordítása, ha egyáltalán lehetséges óriási
erőfeszítéseket igényel.
Sokkal jobban lehet szabályozni a tó tápanyag feldúsulását, eutrofizációját. Mivel
az eutrofizáció minden tó életében egy természetes folyamat, nem biztos hogy jó ebbe
beleavatkozni. De az érdekek mást kívánnak és itt nem csak az emberi érdekre gondolok,
hanem arra a vízi világra, melynek elengedhetetlen szüksége van a vízre. A Kiskunságihomokhátságon ennek fokozottan nagy a szerepe, hiszen az utóbbi évszázadok sokszor
átgondolatlan vízkormányzásának köszönhetően szükséges, hogy minél több vizes élőhelyet
fenn tudjunk tartani.
Két dolgot kell itt szem előtt tartani. Egyrészt a tóból a szerves anyag kivétele,
másrészt a meggátolni, hogy a tóba belejusson az antropogén tevékenységből származó
szennyező hatású szerves anyag.
Az előbbire jó módszer a nádvágás, természetesen csak az előzőekben leírtaknak
megfelelően. A nádvágással nagy mennyiségű szerves anyag produktum távolítható el a tóból,
csökkentve annak felhalmozódási lehetőségét.
A tó északi részén található, ún. csónakkikötő egy keskeny, zártabb vízfelület. Itt az
érdes tócsagaz és a közönséges rence túlzott elszaporodása figyelhető meg. A túlzott
elhínarasodás elkerülése érdekében csökkenteni kell ennek a területnek a növények okozta
tápanyagterhelését.

37

E fajok eltávolítása a nyár végén, a rothadás beindulása előtt javasolt. Az évi egy
alkalommal történő „aratással” egyrészt jelentős mennyiségű tápanyagot lehet eltávolítani a
vízből, másrészt megakadályozzuk a növények bomlásából származó aminosavak
dezaminációja folytán keletkező, a halfaunára veszélyes, nagyobb mennyiségű ammónia
kialakulását.
A szervesanyag tóba kerülése alapvetően emberi tevékenységnek a következménye.
A környező ingatlanok kommunális szennyvize, a mezőgazdaságból származó trágyázás a
talajon és talajvízen keresztül mind a tó szervesanyag-tartalmát növeli. Voltak elképzelések a
terület drénezésére, mely elvezethetné ezeket a tápanyagdús vizeket, de egyenlőre ez még nem
valósult meg. A közeli lakótelep csatornázásával azonban minden bizonnyal sok szerves
anyagtól menekült meg a tó.
Korábban a horgászattal is jelentős szerves anyag került be a tóba, de az egyesület
betiltotta a beetetéses, vagy ún. odaszoktató módszert, így kevesebb tápanyag kerül a tóba.
Szintén emberi hatás következménye az 1990-es években bekövetkezett bakteriális
szennyeződés, aminek következtében az ÁNTSZ beszüntette a fürdőzést. Elsősorban
szennyvízből származó baktériumok elszaporodása jelentett problémát. A coliform-,
fecalcoliform- és a fecalstreptococcus szám napjainkban megfelelő, amit a rendszeres
mérések is igazolnak. A fürdőzés azóta megengedett, igaz csak saját felelősségre.
Szükséges megemlíteni a vízben élő védett állatfajok kíméletét is, melyek gyakran a
horgászat áldozatául esnek. Ezen fajok kímélete szükséges, a horgászoknak 4együtt kell
működni a természetvédelemmel.
1. 3. A gyepes területek kezelése
A gyepterületek a tótól keletre a két erdősáv között helyezkedik el. Keleten a vasút
nyugati oldalán nádas határolja. Részben a 6389, részben a 6393-as helyrajzi számú
területeken helyezkedik el. Kiterjedése 10 hektár alatti. A tervezési terület legtöbb védett
növényfaja ezen a részen található meg, sőt a 6393-as helyrajzi számú része a Sóstói
Parkerdő részeként helyi védettségű, ezáltal a kezelése fokozott figyelmet igényel.
A jelenlegi állapot szerint a területet egy vállalkozó az Önkormányzattal kötött
szerződés értelmében kaszálja. Egy 2000-es légifotó alapján látható, hogy a gyepnek
nagyjából 45-50 %-át hasznosították ilyen módon.
A kaszálásnak természetvédelmi fontossága megkérdőjelezhető. A gyepben élő
állatoknak az éles kések gyakran vesztüket okozzák. Növények szempontjából a kaszálás az
egyszikűeknek kedvez, a növényzetet homogenizálja.
Az optimális legeltetésnek a kaszálással szemben számos előnye van. A legeltetés
során a gyep szerkezete mozaikosabb, változatosabb lehet. Ez a módszer nem jár a gyepben
élő állatok pusztulásával sem és a legelő állatok trágyája is hasznosul, mivel tápanyagot
biztosít a talajnak, táplálékot egyes rovarfajoknak.
A túllegeltetés elkerülése érdekében figyelembe kell venni az állatsűrűséget, mely
általában 1 marha/2 hektár, vagy 2-3 birka/hektár. Az is fontos szempont, hogy a területen
megjelenő vízállások miatt a birkákkal szemben a szarvasmarhát kell előnyben részesíteni.
Gyakori probléma a gyepkezelés időpontjának megválasztása. Minden esetben
figyelembe kell venni a területen élő védett növényfajok virágzásának idejét. Az 1. táblázatban
látható, hogy a terület védett növényfajai április és augusztus között virágoznak. Ennek
megfelelően célszerű lenne a kezelést augusztus végére hagyni. A kaszálás esetében ezt az
időpontot kell alkalmazni, a legeltetésnél azonban nincsenek szigorú kikötések. A Kiskunsági
Nemzeti Park ajánlása alapján a legeltetést április 14. és november 30. között lehet végezni.
1. táblázat: a gyep védett növényfajainak virágzása
Faj
Virágzás
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Agár kosbor (Orchis morio)
Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)
Mocsári aggófű (Senecio paludosus)
Mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris)
Szibériai nőszirom (Iris sibirica)

Április-május
Július-augusztus
Május-július
Május-június
Május-június

További kikötések védett természeti terület kaszálása és legeltetése során (KNP alapján):
•
Mű- és szervestrágyázás, valamint növényvédőszerek felhasználása tilos.
•
Felülvetés, öntözés és gyepfeltörés tilos.
•
Mechanikai jellegű ápolási munkák (boronálás, hengerezés, fogasolás, stb.) tilos.
•
A jelentkező felszíni vizek nem vezethetőek el, és mindennemű talajvízszint-csökkentési
beavatkozás tilos.
•
A gyepek égetése tilos.
•
Gyepterület csökkentése, út létesítése, kiszélesítése építés, stb. céljából tilos.
•
A gyepterület legalább 10 %-át a kaszálásból ki kell hagyni. Ezek a foltok a következő
év során lekaszálhatók, helyettük azonban újabb mozaikok kihagyása indokolt.
•
A szénatermés elszállítását – a bálázást követően – amennyiben ez a gyep talajának
sérülése nélkül megoldható lehetőleg azonnal, de legkésőbb a kaszálást követő 30
napon belül el kell végezni.
•
A kaszálás 8 cm-es tarló meghagyásával történjen.
•
A gyepet körkörösen befelé haladva kaszálni tilos, a már lekaszált részekkel nem lehet
körbezárni a még le nem kaszált gyeprészeket. A kaszálást úgy kell végezni, hogy a
maradék le nem kaszált gyeprész mindig összeköttetésben maradjon a környező
területekkel, és lehetőséget nyújtson a gyepben tartózkodó állatoknak az
elmenekülésre.
1. 4. Az erdőkezelés
A helyi védettségű Sóstói Parkerdő elsődleges célja a környezeti nevelés és a
rekreáció elősegítése. Sem itt, sem a tervezési terület É-ÉK-i részén elhelyezkedő
tartalékerdőben erdőkezelés nem folyik A tartalékerdő egyenlőre funkció nélküli, azonban
megőrzése és gyakorlati kezelése elengedhetetlen.
Mivel mindkét erdőt telepítették, nagy számban előfordulnak az adventív, tájidegen
fafajok, mint amilyen fehér akác, nemes nyár, amerikai kőris, ezüstfa. A kezelés elsődleges
célja, ezen fafajok fokozatos cseréje őshonos fafajokra. Előnyben kell részesíteni a kocsányos
tölgyet, az égert, hárs és juhar fajokat. Azokon a részeken, ahol a fenyőállományok
dominálnak, óvatos gyérítés szükséges. A mélyebb fekvésű részek nem erdeifenyőnek való,
ahol lehet a lombos fafajokat kell meghagyni. A rohamosan terjedő akácot mindenféleképpen
vissza kell szorítani. A 2005-ös évben a fiatal akácsarjakat távolíttattam el az erdőből a
terjedés visszaszorítása érdekében. Az akác terjedésének megakadályozását akár gyűrűzéssel
is meg lehet oldani.
Kettős megítélés alá esik a nyugati ostorfa. Mivel nem őshonos, a fokozatos
cseréje mindenképp indokolt lenne, azonban a termése számos madárfaj számára biztosít
táplálékot a téli időszakban is, tehát a madarak számára értékes fa. Viszont a magok az
ürülékkel eljuthatnak olyan helyekre is, ahol eddig nem jelent meg az ostorfa, így ott
nemkívánatossá válhat. Ebből a megfontolásból célszerűnek tűnik a cseréje.
Kérdéses a holtfa helyzete is, mivel a terület jelentős látogatottságú, ezért a
balesetveszély elkerülése érdekében a beteg, korhadt fákat ki kell venni és helyükre minden
esetben újat ültetni. A már lehullott ágakat, kidőlt törzseket, ha nem veszélyeztet senkit, akkor
a területen kell hagyni, mert a korhadéklakó állatok életviteléhez elengedhetetlenek. Az odvas
fákat csak és kizárólag balesetveszély esetén lehet kezelni, legvégső esetben kivágni.
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Kaszálni az erdő gyep- és cserjeszintjét szigorúan tilos, mindössze a szervízutak
mentén előbukkanó gyomokat kell és lehet lekaszálni.
A parkerdőben lévő erdei bútorokat és a tanösvény tábláit időnként pótolni, vagy
javítani szükséges, mivel gyakran esnek vandalizmus áldozatául. A faanyagokat (kerítés,
kilátó, stb.) szükség esetén favédő anyagokkal kell kezelni.
A parkerdőt sokan keresik fel, ezáltal sok hulladék keletkezik. Elengedhetetlen a
parkerdő és a tó környezetében lévő minden hulladékgyűjtő edényzet, valamint a konténerek
folyamatos ürítése, alkalmanként cseréje, illetve fertőtlenítése.
Szükséges egy parkőr alkalmazása, aki felügyelni tudja a rendet, valamint az
esetleges hulladékot összegyűjteni. Alkalmazásával megoldódhatna az illegális fakivágások
problémája is, amely szerencsére nem mutat ipari méreteket.
2. Csetényi Park és záportározó kezelési előírásai
Az 1. számú melléklet 3. pontja indokolja a védetté nyilvánítást, ezen túl a
következők miatt vált egyre sürgetőbbé a védelem kimondása. Mivel a terület közel esik a
város központjához, ezért értékes telek válhat belőle, ami veszélyeztetné a jelenlegi állapotot.
Ezért szükségessé vált a terület helyi védetté nyilvánítása és a területen hivatalosan is
elrendelni a horgászati tilalmat.
A terület gyepfelülete jelen állapotában kaszálással és legeltetéssel jól
karbantartott és tartósan fenntartható, tehát a jövőben is ezt a kezelési módot kell alkalmazni.
Ezzel kapcsolatosan a gazdálkodókkal kötött megállapodásokat kell felülvizsgálni.
A záportározó hínárállománya különös gondozást nem igényel, de a nyár végén az
elhalt növényi részeket indokolt a vízről eltakarítani. A tározó parti zónájában található egy
nád és egy gyékény szegély. A nád állománya stabil, téli vágáson kívül egyéb gondozást nem
igényel, viszont a gyékény állomány évente 80-100 centiméterrel terjed, amit szükséges
korlátozni, ellenkező esetben néhány év múlva teljesen lefedi a nyílt vízfelületet. A gyékény
terjedésének kívánt mértékű visszaszorítását szeptemberben történő vágással kell megoldani,
de csak szakaszosan, mivel a tónak szüksége van az ott termő gyékényre. Javasolt télen az
elhalt gyékénynek a teljes levágása, szeptemberben az élő gyékény állomány legalább 1/5
részének levágása.
A park rész a legeltetést leszámítva különösebb kezelést nem igényel, a jövőben
esetlegesen telepítendő fák, cserjék kizárólag őshonos fajok lehetnek.
Az egész terület az emberi jelenlét miatt erősen terhelt, ezért ott hulladék termelődik,
melyet időszakonként össze kell gyűjteni. A park bútorzatának (padok, híd, stb.) rongálás
esetén szükséges a helyreállítása. A tavakon a horgászat és a csónakázás, illetve fürdés tilos.
3. Tarka sáfrány termőhely (Hrsz.: 01004/1) kezelési előírásai
A területen élő tarka sáfrány (Crocus reticulatus) védett növényfaj, egy tő eszmei
értéke 10.000 Ft. A területen az állomány nagysága több tízezer tő.
A terület, mivel gyep (legelő) művelési ág alatt van, ezért a hasznosítás is csak ennek
megfelelő lehet. A legeltetés és kaszálás azonban csak a növény elvirágzása után végezhető,
általában áprilistól. Tilos a növény állományát bármilyen módon veszélyeztetni.
4. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”
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00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalasi egyesített Szociális Intézmény és a Kiskunhalasi Családsegítő
Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézmények szakmai feltételeinek biztosítása céljából
hatósági szerződés megkötése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István népjóléti osztályvezető:
A szerződésben foglaltak alapján a pénzügyi teljesítések későbbi teljesítésére is lehetőséget
ad, ami kistérségi intézményként is előnyt jelent.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén. A vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 11
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 16:03:43
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99/2007.Kth.
Kiskunhalasi Egyesített Szociális Intézmény és a
Kiskunhalasi Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat
és Krízisellátó Intézményei szakmai feltételeinek

41

biztosítása céljából hatósági szerződés megkötése.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő
Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat és
Krízisellátó Intézményei tekintetében fennálló hiányosságok rendezése céljából a DélAlföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Bács-Kiskun
Megyei Kirendeltségével hatósági szerződést köt.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a hatósági
szerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Simon István Népjólét osztályvezető
Gép Károlyné Egyesített Szociális Intézmény vezetője
Nyilas László CSGYSZKI vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend trágya: Családi Napközik ellátási szerződésének módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István népjóléti osztályvezető.
A szerződés módosításra azért kerül sor, mert a pénzeszköz mellett a feladat ellátást is át kell
adni a Családi Napközik részére, a további normatíva biztosítása érdekében.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja.
No: 12
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100/2007.Kth.
Családi Napközik ellátási szerződésének
módosítása.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata által a
Családi Napközikkel a melléklet szerint megkötött, egységes szerkezetbe foglalt ellátási
szerződések módosítását.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosított ellátási
szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Simon István Népjóléti osztályvezető, általa
érintettek
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kistérségi szociális intézmény létrehozása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Dr. Várnai László polgármester:
Most első alkalommal a kistérség keretében önálló intézmény működtetésére szövetkeznek a
környező települések önkormányzatai. Tompa Balotaszállás elfogadta az előterjesztést már .
Történelmi jelentőségű lenne az intézmény létrehozása, mert jelentős ellenállás volt az
érintett önkormányzatoknál. Ez a pont azt a közös érdeket tartalmazza, ami segíti a
megvalósítást. Minden feladat ellátása helyben maradna, de a támogatás összege emelkedne.
94 millióval járulna hozzá pluszban az állam. A társuló önkormányzatoknál kiadás
csökkenést jelentene és minőség javulást hozna.
Az előterjesztés arra ad felhatalmazást, hogy a bevonandó szakmai feladatokat
kiválaszthassák és elkezdődhessen az összevonás. Minden képviselő-testület ezen túlmenően
meghatározhat magára nézve egyedi feladatokat, ami csak a saját képviselő-testületére lesz
kötelező érvényű. Alap határozatot kell azonos módon elfogadni.
Optimális esetben április végéig megszületnek a határozatok és elindítható a munka. Ha
minden optimálisan megy, júniusra előterjesztik a szakmai részét az összevonásnak, illetőleg
a szervezeti felépítést.
Nyári két hónapban a képviselő-testületi döntések alapján újra elkészülhetnek és októberben
felállhat az új működési rend. 2007. év utolsó két hónapjában látszik majd a pozitív része a
költségvetésben is. 2008. évet már önálló kistérségi intézményként kezdi meg működését az új
szervezet.
Ma a képviselő-testületnek az a feladata, hogy a közös határozat szövegét esetleges
kiegészítéssel elfogadják.
Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Adatgyűjtést és az előkészítést a Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal végzi, amire két
szakembert kérnek fel. Ki a két szakember?
Dr. Várnai László polgármester:
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a két szakember Gép Károlyné az Egyesített Szociális
Intézmény Vezetője és Nyilas László a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetője lesz,
akiket a Kistérségi Tanács kért fel, a megbízási díj teljesítési kötelezettség felvállalásával
együtt.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Szervezeti és Működési rendnek van már tervezete?
Nagyabb a normatív támogatás, de a költség oldala mennyiben változik?
Simon István népjóléti osztályvezető:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy van alapváza a működési szabálynak.
A képviselő-testület 2006-ban döntött arról, hogy felhatalmazást ad az integrációhoz,
becsatoltak egy tájékoztató táblát, ami ezt tartalmazta. Az alap- és emelt szintű feladatok
ellátását végeznék, aminek a gazdálkodását egy sajátos pénzügyi szervezet látja el.
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Védőnők felé az érdeklődés nem jelentős a térség vonatkozásában, ezért feltehetően önállóan
végzik majd munkájukat.
Előzetes számítások alapján 2007-ben 40-50 millióval kisebb a finanszírozás.
Hozzászólások
Dr. Szász Éva képviselő:
Szükség van a kistérségi működtetésre, mert a finanszírozás 30%-al nő, még ha
időszakonként is lehet azt igénybe venni. A védőnői szolgálat mellett az iskolaorvosi
ellátásra is csekély volt a térségi érdeklődés.
Az előterjesztésből kitűnik, hogy az adatok összegyűjtésében és a szakmai előkészítésben az
érintett intézmények vezetői és a polgármesteri hivatal kapcsolattartói és munkatársai végzik,
ezért külső szakértői bizottság felállítását kéri.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja .
Reagálva az elhangzottakra, az a véleménye, hogy a külső szakértők előkészítő munkába
való bekapcsolódása nehezen képzelhető el. Kistérségi társulás készíti elő az integrálást és
adja hozzá a pénzt. Külső szakértőket azért nem kértek fel, mert 3.7 és 3.9 milliós ajánlatuk
van. Nem látja értelmét. Nem is biztos, hogy igényli a kistérségi társulás. Nem Kiskunhalas
dominanciáját várja a kistérségi együttműködés. Maguk által intézett feladatokkal önként
akarnak társulni.
Simon István népjóléti osztályvezető:
Jelenlegi rendszert megőrizve járulnak hozzá a települések az integrációhoz. Beszéltek egy
külső szakértővel, akinek első kritériuma a létszám megfelezése volt.
Harkakötöny pl. a megyének szándékozik átadni az idősek otthonát, ami veszélyezteti a
társulási lehetőséget.
Dr. Várnai László polgármester:
Javasolja, hogy az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság külső szakértő
segítségét vehesse igénybe. Így nem kellene a korábban ajánlatként megjelölt nagyobb
összeget kifizetnie az önkormányzatnak és a bizottsági kéréseknek is eleget tudnának tenni.
Ezért az alábbi módosító indítvány elfogadását javasolja a képviselő-testületnek:
„A képviselő-testület felkéri az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, hogy
értékelje az intézmény létrehozásának előkészítő munkáit, melyhez külső szakértőt is
felkérhet.”
Erről kéri a képviselő-testület szavazatát.

No: 13
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Dr. Várnai László polgármester:
Szintén módosító indítványként hangzott le, hogy az integrációval kapcsolatos valamennyi
kérdésben a polgármester kérje ki előzetesen a képviselő-testület véleményét. Erről kéri a
képviselő-testület szavazatát.
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Dr. Várnai László polgármester:
Az előzetesen beterjesztett határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek,
ami a társulásban részt vevő önkormányzati képviselő-testületekre érvényes.
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101/2007.Kth.
Kistérségi szociális intézmény létrehozása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete javasolja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
(HTKT) kistérségi szociális szolgáltató központjának létrehozását, az önkormányzatok alábbi
szolgáltatásokban való részvételével:
1.

2.

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
1.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
1.1.1.
Harkakötöny
1.1.2.
Kelebia
1.1.3.
Kiskunhalas
1.1.4.
Kisszállás
1.1.5.
Kunfehértó
1.1.6.
Tompa
1.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
Balotaszállás
Gyermekjóléti Szolgálat
2.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
2.1.1.
Kelebia
2.1.2.
Kiskunhalas
2.1.3.
Kisszállás
2.1.4.
Kunfehértó
2.1.5.
Tompa
2.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
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3.

Családok Átmeneti Otthona
3.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
3.1.1.
Kiskunhalas
2.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
3.2.1.
Balotaszállás
3.2.2.
Kelebia
3.2.3.
Kisszállás
4. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
4.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
4.1.1.
Kiskunhalas
4.1.2.
Zsana
4.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
4.2.1.
Balotaszállás
4.2.2.
Kelebia
5. IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
5.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
5.1.1.
Harkakötöny
5.1.2.
Kelebia
5.1.3.
Kiskunhalas
5.1.4.
Tompa
5.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
5.2.1.
Pirtó
6. Időskorúak Átmeneti Gondozóháza
6.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
6.1.1.
Kiskunhalas
6.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
6.2.1.
Kisszállás
7. Időskorúak Otthona - átlagos
7.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
7.1.1.
Harkakötöny
7.1.2.
Kiskunhalas
7.1.3.
Tompa
7.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
7.2.1.
Kunfehértó
8. Időskorúak Otthona - démens
8.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
8.1.1.
Kiskunhalas
8.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
8.2.1.
Kelebia
8.2.2.
Kisszállás
9. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
9.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
9.1.1.
Kiskunhalas
9.1.2.
Kisszállás
9.1.3.
Tompa
9.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
9.2.1.
Kelebia
9.2.2.
Kunfehértó
10. Fogyatékosok Nappali Ellátása
10.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
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10.1.1.
Kiskunhalas
10.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
11. Fogyatékosok Otthona
11.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
11.1.1.
Kiskunhalas
11.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
11.2.1.
Kelebia
11.2.2.
Kisszállás
12. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
12.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
12.1.1.
Harkakötöny
12.1.2.
Kiskunhalas
12.1.3.
Tompa
12.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
13. KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK
13.1. Saját szolgáltatást integráló önkormányzatok:
13.1.1.
Kelebia
13.1.2.
Kisszállás
13.1.3.
Tompa
13.2. Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat:
A képviselő-testület elfogadja a kistérségi intézmény létrehozása előkészítő munkáinak
(szakmai program és működési engedély dokumentáció elkészítése és egyeztetése) szakmai
lebonyolítására a HTKT által megbízásra kerülő szakemberek közreműködését.
A képviselő-testület elfogadja, hogy a kistérségi szociális szolgáltató központ létrehozásának
költségeit a HTKT viseli, a kistérségi kiegészítő normatívára jogosult feladatellátás
megvalósulása esetén az önkormányzat számára a működtetés többletkiadást nem jelent.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az intézmény létrehozásához szükséges
önkormányzati / intézményi adatok szolgáltatásával, szakmai egyeztetések lebonyolításával,
valamint az önkormányzati hatáskörben szükséges előkészítő munkákhoz szükséges
tárgyalások lefolytatására, valamint a megállapodások aláírására.
A képviselő-testület felkéri az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, hogy
értékelje az intézmény létrehozásának előkészítő munkáit, melyhez külső szakértőt is felkérhet.
A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ létrehozása során, valamennyi felmerülő
kérdésben a polgármesternek ki kell kérnie a képviselő-testület véleményét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Simon István Népjóléti osztályvezető
Gyovai István Kistérségi Iroda vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba tag delegálása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kristóf Sándorné aljegyző:
Ismerteti, hogy a cím helyesen: Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba tag delegálása.
Bács - Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlés Alelnöke megerősítette az előterjesztés
tartalmában, azaz a Tiszakécskei polgármestert javasolják az Egészségügyi Tanácsba. Ide
egy tag delegálható a megye önkormányzatai részéről. Az alelnök végezte el a megyei
önkormányzati vezetőivel az egyeztetést. Így készült az előterjesztés.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a
képviselő-testületnek.

vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását

No: 16

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 16:29:37

>504<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
1

95.24%
0.00%
4.76%

83.33%
0.00%
4.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

50

javasolja a

102/2007.Kth.
Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsba tag
delegálása.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Kovács Ernő
Tiszakécske Önkormányzat Polgármestere legyen a Dél-alföldi Regionális Egészségügyi
Tanács alapellátást nyújtó közszolgáltatók által delegált tagja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló
ellátásáról.

a 2006. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
1586- főre tehető a 14-18 évesek száma. A deviancia milyen arányban jelenik meg?
A gyermekvédelmi kedvezményben részesültek aránya mekkora?
Simon István népjóléti osztályvezető:
Az elhangzó kérdésre válaszolva lemondja, hogy 2006-ban 149 családban 260 veszélyeztetett
kiskorút tartottak nyilván, ami alapján történtek a megfelelő intézkedések. A 14-18 év közötti
arányszámról nincs statisztikai adatuk.
Hozzászólások
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
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Javasolja, hogy a szenvedély betegség megelőzése érdekében a családok is segítsenek.
Legerősebb a drogfogyasztás és a dohányzás, ami jellemző a 18 év alatti korosztálynál. Az
alkohol és a játékgép használata is kezd elszaporodni.
Meglepve vette tudomásul a gyermekpszichológus leterheltségét a városban.
Korábban jól működött a Kortárs Segítő Hálózat, talán munkájukat ismét igénybe lehetne
venni,
Ifjúságot jobban be kellene vonni ebbe a munkába.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
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103/2007.Kth.
Beszámoló a 2006. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2006. évi beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Simon István Népjóléti osztályvezető
Dr. Babenyecz Mónika gyámhivatal vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00015 Új napirendi pont
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA.
Napirend tárgya: Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal ISO 9001:2000 szabvány szerinti
minőségirányítási rendszer kialakítása és az Általános Értékelési CAF szerinti felmérés és
értékelés.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Lukács László alpolgármester:
A határozati javaslatot az alábbiak szerint javasolja elfogadni:
„Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselő-testülete tekintettel arra a tényre, hogy két
pályázat érkezett, nem kíván pénzfedezetet biztosítani az előterjesztés alapján…”
további szövegrész maradna változatlanul.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
A határozat-tervezetet az ismertetett módosítással javasolja a jóváhagyásra.
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104/2007.Kth.
Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal az ISO 9001:2000
szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kialakítása és
az Általános Értékelési-CAF szerinti felmérés és értékelése.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra a tényre,
hogy két pályázat érkezett – nem kíván pénzfedezetet biztosítani a benyújtott előterjesztés
alapján az ISO szerinti minőségirányítási rendszer kialakítására és bevezetésére,
valamint a CAF kutatásra.
A képviselő-testület 2007. májusi ülésén a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság önálló előterjesztésében szereplő javaslat alapján új pályázatot ír ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Máté Lajos Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00016 Új napirendi pont
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Intézményi minőségirányítási
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékleve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 19

54

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 16:56:14

>507<

Egyszerű

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%

105/2007.Kth.
Intézményi minőségirányítási program jóváhagyása.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a. Bóbita Óvoda és Bölcsőde módosított
minőségirányítási programját jóváhagyja.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a. Napsugár Óvodák és Bölcsőde módosított
minőségirányítási programját jóváhagyja.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a. Százszorszép Óvodák módosított
minőségirányítási programját jóváhagyja.
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a. Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
módosított minőségirányítási programját jóváhagyja.
5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a. Felsővárosi Általános Iskola módosított
minőségirányítási programját jóváhagyja.
6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a. Kertvárosi Általános Iskola módosított
minőségirányítási programját jóváhagyja.
7. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a. Szűts József Általános Iskola módosított
minőségirányítási programját jóváhagyja.
8. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a. Bernáth Lajos Kollégium módosított
minőségirányítási programját jóváhagyja.
9. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a. Bibó István Gimnázium módosított
minőségirányítási programját jóváhagyja.
10. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium módosított minőségirányítási
programját jóváhagyja.
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
Érintett intézmények vezetői
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Intézmények alapító okiratainak módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozatok elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 20
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106/2007.Kth.
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének
Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratát
az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete
2. Az intézmény székhelye: Kiskunhalas Kuruc V. tere 17.
3. Működési területe: Kiskunhalas város
4. Az intézmény alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata
5. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve Kiskunhalas Város Önkormányzati
Képviselô-testülete.
6. Jogállása: Önálló jogi személy
7. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
8. Elôirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
9. Költségvetési törzsszáma: 340247
10. Szakágazati számjel: 80111
11.Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján.
A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
12.Tevékenysége, szakfeladatai:
Az óvodák-bölcsődék, könyvtár és sport intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak
ellátása.
a.) Alaptevékenysége:
- Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai: TEÁOR szám: K74.15,
Szakfeladatszám: 75175-7.
b.) Kiegészítő tevékenysége:
Óvodai intézményi étkeztetés: TEÁOR szám: H55.51,Szakfeladatszám: 55231-2.
Munkahelyi vendéglátás: TEÁOR szám: H55.51, Szakfeladatszám: 55241-1
Központi orvosi ügyeleti feladatok: TEÁOR szám: 8512 Szakfeladatszám: 851219
- Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés:TEÁOR szám: M80.10, Szakfeladatszám:
80111-5.
- Bölcsődei ellátás: TEÁOR szám: N85.32, Szakfeladatszám: 85321-3.
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- Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység TEÁOR szám:K 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2
- Oktatási célok és egyéb feladatok: TEÁOR szám: M80.42, Szakfeladatszám 80591-5
Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése : TEÁOR szám:
M80.10, Szakfeladatszám 80112-6
Közművelődési könyvtári tevékenység TEÁOR szám: 092.51 Szakfeladatszám:92312-7
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység TEÁOR szám 092.31 Szakfeladatszám:
92192-5
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése TEÁOR szám 92.61
Szakfeladatszám:92401-4
Máshová nem sorolt spottevékenység TEÁOR szám 92.62, Szakfeladatszám: 92602-9
13. Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes
egyetértésével:
a./ a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon - két évet meg nem haladó - határozott
időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása.
b./ a használatában, kezelésében lévő 300.000-1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi eszköz
értékesítése és vásárlása.
c./ behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft értékhatár alatt.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
feladatellátást. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
14. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére
bevételeket szerezhet.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 9/2005. (2005. 01.31.) Kth. sz.
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Hirsch Józsefné KIGSZ vezetője
Vígh Katalin intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
107/2007.Kth.
Martonosi Pál Városi Könyvtár
Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
A képviselő-testülete Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
ALAPÍTÓ OKIRAT
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A Képviselő-testület az 1991. évi XCI. tv. 16.§/3/ bek., az 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§/3/ bek.
valamint a 1997. évi CXL törvény „A kulturális javak védelméről….a nyilvános könyvtári
ellátásról” rendelkezései alapján az általa alapított Városi Könyvtár alapító okiratát az
alábbiak szerint határozza meg:
1.

Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Martonosi Pál Városi Könyvtára

2.

Az intézmény rövidített neve:
Használható név:

Martonosi Pál Városi Könyvtár
Martonosi Pál Könyvtár Kiskunhalas

3.

Alapítás éve:
Újra alapítás éve:

1897.
1949.

4.

Intézmény székhelye:

Kiskunhalas Szövetség tér 11.

5.

Intézmény működési területe:

Kiskunhalas Város

6.

Intézmény alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

7.

Intézmény felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

8.

Intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

9.

Intézmény típusa:

Városi könyvtár

10.

Az intézmény élén igazgató áll.

11.

Kinevezés rendje:

A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület bízza
meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

12.

Költségvetési gazdálkodás
szervezése:

A Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete részeként működik.

13.

Költségvetési gazdálkodási
formája:

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Előirányzatok feletti
jogosultság szerint:

Teljes körű

15.

Költségvetési törzsszám:

542133100

16.

Szakágazati számjel:

92511

17.

Alaptevékenysége,
szakfeladatai:

14.

Könyvtári tevékenység
Szakfeladatszám: 92312-7, TEÁOR szám: O92.51
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18.

Kiegészítő tevékenység:

Közművelődési tevékenység
Szakfeladatszám: 92192-5, TEÁOR szám: 92.31

Iskolai könyvtári feladatokat lát el az alábbi intézmények vonatkozásában: ÁMK, Fazekas
Gábor Utcai Általános Iskola, Felsővárosi Általános Iskola, Kertvárosi Általános Iskola,
Szűts József Általános Iskola, Bibó István Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola
19.

Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.
Szabad kapacitását alaptevékenysége körében
hasznosítja.

20. A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyen lévő 4889 hrsz. 4232 m2
ingatlan, a rajta található 868 m2 épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a
leltár szerint nyilvántartott eszközök. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a könyvtári
feladatok ellátására szabadon használhatja.
21. A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 189/2006. (2006.IX.18.) Kth. sz.
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Varga-Sabján Gyula Martonosi Pál Városi Könyvtár Igazgatója
Víg Katalin intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00018 Új napirendi pont
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Sportkeret felosztása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Váradi Krisztián képviselő:
A költségvetés 5/12 sz. táblázata szabályozza, hogy 10.400.000 Ft-ot oszthat fel az Ifjúsági,
Sport és Informatikai Bizottság.
Minden pályázó sport egyesület időben benyújtotta pályázatát.
Pályázati igény a 10.4 milliós kerettel szemben, 19 millió Ft volt.
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A felosztható keretből 600 E Ft-ot a Sport Alapítványnak utaltak át, ami a Sportgála Bál
költsége.
1.8 millió Ft-ot tartalékba helyezett a bizottság előre nem látható sport feladatok
finanszírozására, illetve az egyesületek között felosztják szeptemberben.
A 8 millió Ft-ot az előterjesztés szerint javasol felosztani az Ifjúsági, Sport és Informatikai
Bizottság.
Kérdések
Jerémiás Béláné képviselő:
Tulit Péter emlékversenyre a Civil Alap Közalapítványtól igényelt támogatást. Miért?
Váradi Krisztián Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság elnöke:
A sport alapon felül lehetősége és joga van az egyesületnek máshol is pályázni. Ez nem
tartozik a Civil Alap profiljába, de erről nekik kell dönteni.
Hozzászólások
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Az Ifjúsági Sport és Informatikai Bizottságnak nem volt könnyű dolga az összeg felosztásánál.
Volt néhány kiemelkedő sport eredmény, amit külön díjaztak és volt néhány teljesen új
jelentkező, akiket korábban nem támogatott a sport keretből a bizottság.
Igyekeztek igazságos elosztást készíteni.
Soós Árpád képviselő:
A Közszolg. SC minőségi sportot képvisel a városban. Három kiemelt csapat működik
keretében, a Szuperligás teke csapat, OB IB-s Sakk csapat és az OB III-as asztalitenisz
csapat. Ők összesen kaptak 950 E Ft támogatást a 2.4 milliós igénnyel szemben.
Tartalék alapból kéri kiegészíteni a támogatást.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő testületnek.

No: 21
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108/2007.Kth.
Sportkeret felosztása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetésben
jóváhagyott 10.400.000 Ft sportkeretet az alábbiak szerint osztja fel:
- 600.000,-Ft-ot javasol átutalni a Sport Közalapítvány
számlájára, a Sportgála kiadásainak fedezetére, valamint
az évente megrendezésre kerülő versenyek díjainak támogatására, melynek mértékéről előzetesen az Ifjúsági,
Sport és Informatikai Bizottság véleményét ki kell kérni.
- 1.800.000,-Ft-ot javasol tartalékba helyezni az évközben
megalakuló egyesületek támogatására, valamint sportkeret
felosztását követően beérkező kérelmek teljesítésére.
A bizottság a tartalékba helyezett összeg felosztására a képviselő-testület szeptemberi ülésére kíván javaslatot tenni.
- A 8.000.000,-Ft felosztását a bizottság az alábbiak szerint
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:
GANZAIR Kiskunhalasi Atlétikai Club
Kiskunhalasi Bírkózó Club
KÖSZOLG SC
HALAS-FITNESS Egyesület
Kiskunhalasi Kosárlabda Club
Kiskunhalasi FOOTBALL CLUB
(Az utánpótlás nevelésére.)
 Honvéd Gábor Áron SE
 Kiskunhalasi Úszó- és Gyógyúszó Egy.
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750.000,-Ft
600.000,-Ft
950.000,-Ft
200.000,-Ft
200.000,-Ft
1.900.000,-Ft
100.000,-Ft
300.000,-Ft
















KB Autóteam Sportegyesület
150.000,-Ft
Halasi Torna Központ SE
700.000,-Ft
Kiskunhalasi Lovas Tömegsport Egy.
200.000,-Ft
Sóstó SHE Kiskunhalas
100.000,-Ft
Kiskunhalasi SPARTACUS SE
350.000,-Ft
Sport az Esélyért Egyesület
200.000,-Ft
Zöldsport Klub
150.000,-Ft
Halasi BOX Club
300.000,-Ft
Kiskunhalasi Sakk Club
100.000,-Ft
Kiskunhalas Városi Diáksport Bizottság
350.000,-Ft
Kiskunhalasi Torna Club
100.000,-Ft
Kh-i Harcművészeti és Szabadidő SE
100.000,-Ft
Kh-i Városi Labdarúgó Szövetség
100.000,-Ft
Kh-i Határőr Dózsa Sport Egyesület
100.000,-Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Váradi Krisztián ISIB elnöke
Érintettek
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00019 Új napirendi pont
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalasi helyi buszközlekedésre vonatkozó pályázat kiírása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Előző ciklusban nem valósult meg, talán most sikerül kisbuszt üzemeltetni az iskolások
szállítására. Megítélése szerint, amikor az iskolások beszállítása megtörténik, utána a
lakosság rendelkezésére is állhatna a jármű.
Dr. Várnai László polgármester:
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Félreértésről van szó. Az önkormányzatnál már jelentkeztek olyan vállalkozók, akik a
közlekedési normatíváért – önkormányzatnak térítés mentesen – megszerveznék a helyi busz
közlekedést a városban.
Ennek az a módja, hogy pályázatot ír ki a képviselő-testület és a beérkezett ajánlatok alapján
dönt.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Örül a pályázat kiírásának. Régi igénye a Sóstói lakótelep és a kertvárosban lakóknak, hogy
a helyi buszjárat az általuk lakott területet is érintse.
Máté Lajos képviselő:
A Kertváros ellátása érdekében többször interpellált. Nagy az igény a helyi közlekedés
megszervezésére.
Külön üdvözli, hogy az önkormányzatnak nem kellene fizetnie és a városi jellegük erősödne
ezáltal is.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Hangsúlyozza, hogy az a céljuk, hogy a szeptemberi iskola kezdésre a pályázatok elbírálása
megtörténjen.
Végül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 22
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109/2007.Kth.
Kiskunhalasi helyi buszközlekedésre vonatkozó
pályázat kiírása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a helyi buszközlekedési közszolgáltatásról
szóló pályázat kiírásához.
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
00020 Új napirendi pont
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi munkájáról.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke:
Megköszöni a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhat a cigányság érdekében végzett
munkájukról.
A város életét nem csak szinesítik, hanem nehezítik is ezért köszöni a város lakosságának
türelmét. Azon vannak, hogy a problémákat csökkentsék.
Nem a konfliktust akarják kezelni, hanem annak megelőzésére törekednek.
Mióta nem képviselők, nem kapnak a rendezvényekre meghívót. Ennek ellenére végzik
munkájukat, de talán megérdemelnék, hogy ahová a város képviselőit meghívják, ők is ott
lehessenek.
Köszöni az eddig kapott segítséget és reméli, hogy ez a jövőben is meglesz.
Dr. Várnai László polgármester:
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Köszöni a tájékoztatást, további sikereket kíván a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
munkájához. A város részéről továbbra is számítanak az együttműködésükre és a városi
rendezvényekre a meghívások változatlanul megtörténnek.
Komoly erőfeszítések történnek a cigányság körében felzárkóztatásuk és a társadalomba
történő beilleszkedésük érdekében. Reméli, hogy ez a törekvés tovább folytatódik. A
szükséges segítség megadására ezúton is ígéretet tesz.
00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának az ADITUS Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Lukács László alpolgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ennek a szerződésnek előterjesztése azért történt meg, mert a
sikerdíjas szabályozás megjelenik benne.
A Halasi Projek Iroda hónapok óta készül a működésre. Az ADITUS az iroda része már, de
számos más szervezet fog abban részt venni, hogy a Gazdasági Programban
meghatározottakban előrejutás történjen és végre a városfejlesztéshez forrásokat is lehessen
szerezni az önkormányzati önerőn kívül. Ez az előterjesztés ennek a része.
Reméli, hogy a többi bekapcsolódó szervezet csak erősíteni fogja ezt a törekvést.
Dr. Várnai László polgármester:
Megjegyzi, hogy eddig is volt az önkormányzati forrásokon kívüli, pályázati úton szervezett
pénzforrás fejlesztésekre.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 23
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110/2007.Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának az ADITUS
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződése.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt megbízási szerződést
az alábbi módosítással elfogadja:
6.2 A felek a jelenszerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos
úton kötelesek rendezni; ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat –
hatáskörtől függően - a Kiskunhalasi Városi Bíróság vagy a Bács-Kiskun Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességének.
A szerződéskötés időpontja: 2007. április 1.
Egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző, általa:
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Kft
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00022 Új napirendi pont
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Juhar u. 7606 és 7607 hrsz. alatti kiegészítő terület visszavásárlása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
A pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság határozata támogatandó. Jogi kérdésről
van szó, egy hibás teljesítés következtében.

Kérdések
Dr. Nagy Lajos képviselő:
A térképen összevontan szerepel ez a területsáv. Visszavételnél ez komoly költséggel jár. Ki
viseli?
Dr. Várnai László polgármester:
A nyomvonal rosszul volt berajzolva a térképen. Vissza kell állítani az eredeti állapotot.
Szolgalmi jog bejegyzést a jelenlegi tulajdonos nem ellenezné, de értékesítéskor az ingatlan
ára emiatt lecsökken.
Két megoldás mutatkozik, az egyik a visszavásárlás, a másik pedig, hogy a vízvezetéket
áthelyezik erről a magántulajdonba került területről.
Eladáskor a hibás térkép alapján nem tájékoztatták a tulajdonosokat, hogy mit vesznek.
Ennek következtében azt terheli a helyreállítás költsége, aki okozta ezt a helyzetet.
Jerémiás Béláné képviselő:
Az érintettekkel Máté Lajos képviselő tegnap beszélt. Nem hajlottak kompromisszumra?
Máté Lajos képviselő:
Egyik telektulajdonossal beszéltek, aki nem egyeztetett a többivel. Amennyiben meggondolják
magukat, a TÖV Kft-nél jelezhetnek.

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
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Jelezni fogja a TÖV Kft-nek, hogy adásvételi szerződéskötése előtt egyeztessen a
tulajdonsokkal még egyszer. Eltérés esetén ismét a képviselő-testület elé terjeszti az ajánlatot.
Amennyiben a visszatérítést kérik, akkor azt kell biztosítani.
Ezt javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.
No: 24
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111/2007.Kth.
Juhar u. 7606 és 7607 hrsz. alatti
kiegészítő területek visszavásárlása.
Határozat
A Képviselő-testület Némethné Lekrinszki Edit Kiskunhalas, Juhar u.2. sz. alatti, 7607 hrsz-ú
ingatlanából visszavásárol 164 m2-t 202.260.- Ft. vételáron. Daczi Sándor és neje
Kiskunhalas, Juhar u.4. sz. alatti 7606 hrsz-ú ingatlanából visszavásárol 134 m2-t 135.384.Ft. vételáron.
Egyben megbízza a TÖV Kft.-t az eljárás lebonyolításával.
A Képviselő-testület a kötendő adás-vételi szerződésben az Önkormányzattal szemben
bármiféle igény érvényesítését kizárja, továbbá felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Némethné Lekrinszki Edit Kiskunhalas Juhar u. 2.
Daczi Sándor és neje Kiskunhalas, Juhar u. 4.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00023 Új napirendi pont
23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas 4823 hrsz-ú Dob utcai pavilon alatti terület használati
jogának megszerzése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
A határozat-tervezetet a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság azon kiegészítésével
javasolja elfogadásra, hogy 232m2 területnagyságra vonatkozik a kötelezettség vállalás.
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112/2007.Kth.
Kiskunhalas 4823 hrsz-ú Dob utcai pavilon alatti
terület használati jogának megszerzése.
Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul a Kiskunhalas, Dob u. 4823 hrsz. közterületen lévő pavilonok
tulajdonosai részére – a pavilonok alatti 232 m2 nagyságú területrészre - földhasználati jog
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
A tulajdonosok földhasználati díjat kötelesek fizetni az önkormányzat részére. Egyben
megbízza a TÖV Kft.-t az eljárás lebonyolításával.
A Képviselő-testület a kötendő földhasználati szerződésben az Önkormányzattal szemben
bármiféle igény érvényesítését kizárja, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Dr. Jávor Erzsébet Kiskunhalas, Bethlen G. tér 2.
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00024 Új napirendi pont
24./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: TRANS MEGA Kft Ipari Park 6023/15 hrsz-ú területre vonatkozó
szerződésbontási kérelme.
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 Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság következő kiegészítésével: ..” a TÖV Kft-nél eddig
felmerülő költségek megtérítése mellett. „

No: 26
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113/2007.Kth.
Trans Mega Kft. Ipari Park 6023/15 hrsz-ú területre
vonatkozó szerződésbontási kérelme.
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Trans Mega
Kft. (6136 Harkakötöny, Ady E. u.11.) között 2006. december 21.-én létrejött, a kiskunhalasi
6023/15 helyrajzi szám alatt felvett, 3880 m2 területű, ipari park megnevezésű ingatlanra
vonatkozó adásvételi szerződést a Trans Mega Kft. kérelmére felbontja, a TÖV Kft-nél eddig
felmerülő költségek megtérítése mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi istván TÖV Kft. ügyvzetője
Trans Mega Kft. 6136 Harkakötöny, Ady E. u.11.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00025 Új napirendi pont
25./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Ipari Park 6028 hrsz-ú terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
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.
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114/2007.Kth.
Ipari Parkban 6028 hrsz-ú terület
megszerzésére vonatkozó kérelem.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Ipari Parkban fekvő, a kiskunhalasi
6028 helyrajzi szám alatt felvett, 3 ha 4114 m2 m2 területű, gyep művelési ágú ingatlant
kedvezményes tulajdonba adja a kérelmező Record Invest Kft. (2004 Budaörs, Ibolya u. 16.)
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által alapítandó Halasi Hűtőház Kft. részére, a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási
koncepciójában foglalt feltételek szerint.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a
Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a kérelmező vállalkozás megfelel a 70/2001/EK
rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt támogatási feltételeknek.
A terület tulajdonba-, és birtokbaadásával, valamint művelési ág-változtatásával kapcsolatos
költségek kérelmezőt terhelik.
A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István TÖV Kft. ügyvezetője
Record Invest Kft. 2004 Budaörs, Ibolya u. 16.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00026 Új napirendi pont
26./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Ipari Park 6023/15 hrsz-ú terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Az előterjesztésben szerepel, hogy a vállalt kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén a
kedvezményes vételáron felül ki kell fizetnie a teljes vételárat. Ezt a határozat-tervezetben is
javasolja szerepeltetni.
Dr. Várnai László polgármester:
Az Ipari Park hasznosítási koncepciójában ezek a feltételek szerepelnek, ezért nem
tartalmazza a határozat-tervezet, csak utalnak a koncepcióra.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
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115/2007.Kth.
Ipari Park 6023/15 hrsz-ú terület
megszerzésére vonatkozó kérelem.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/15 hrsz.
ingatlant a kérelmező Jeszt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Járószék u.
24.) részére kedvezményes tulajdonba adja, a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási
koncepciójában foglaltak szerint.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a
Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a kérelmező vállalkozás megfelel a 70/2001/EK
rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt támogatási feltételeknek.
A terület tulajdonba-, és birtokbaadásával kapcsolatos költségek, továbbá a 6023/14 helyrajzi
számú út kialakításának arányos költségei kérelmezőt terhelik.
A Képviselő-testület megbízza a TÖV Kft-t a támogatással kapcsolatos eljárással, egyben
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Jeszt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, Járószék u. 24.
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00027 Új napirendi pont
27./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szegedi úti regionális hulladéklerakóhoz vezető 0987/2 hrsz-ú földút
kiszélesítéséhez szükséges földterület kisajátítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Faggyas Szabolcs természet és környezetvédelmi referens:
Az előterjesztés kiküldését követően a tulajdonosok közül hárommal sikerült megegyezni a
vételárat illetően, így az ő területüket nem kell kisajátítani. Csak a táblázat első helyén
szereplő személynél kell kezdeményezni a kisajátítást.
Ennek megfelelően javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a módosított határozat-tervezet elfogadását javasolja
a képviselő-testületnek.
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116/2007.Kth.
Szegedi úti regionális hulladéklerakóhoz
Vezető 0987/2 hrsz-ú földút kiszélesítéséhez szükséges terület kisajátítása.
Határozat
•

•

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szegedi úti regionális hulladéklerakóhoz
vezető 0987/2 hrsz-ú földút kiszélesítése céljából kisajátítást kezdeményez a
táblázatban szereplő ingatlannal kapcsolatban.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az eljárás
megindítására.

Hrsz.

Tulajdonos

0994/29

Böröcz Józsefné
Kiskunhalas,
Alsószállás 23.

A
A
Az ingatlan
kisajátítandó
Tulajdokisajátítandó
nagysága (ha,
terület
ni hányad
terület
2
m)
értékbecsült
nagysága (m2)
ára (Ft)
1/1

5, 2479

1779

65.375

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Faggyas Szabolcs természet- és környezetvédelmi referens
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Böröcz Józsefné Kiskunhalas, Alsószállás 23.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00028 Új napirendi pont
28./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Zárt felépítményes országúti gyorsbeavatkozó beszerzése érdekében
pályázat megerősítése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 30

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 17:41:07

>518<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

117/2007.Kth.
Zárt felépítményes Országúti Gyorsbeavatkozó
beszerzése érdekében pályázat megerősítése.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság Országúti Gyorsbeavatkozó pályázatot, megerősítve a 335/2005.Kth. számú
határozatát. A Képviselő-testület vállalja a pályázat lakosságarányos önrészének biztosítását,
a védendő terület önkormányzatainak lakosságarányos hozzájárulásának fogadását és a teljes
önrész átutalását az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megadott
számlaszámra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Babud Jenő tűzoltóparancsnok
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00029 Új napirendi pont
29./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Holocaust emlékkövek közterületen történő elhelyezéséhez tulajdonosi
hozzájárulás adása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Nem lenn egyszerűbb a falra felhelyezni?
Dr. Várnai László polgármester:
Csak tulajdonosi hozzájárulást kértek a képviselő-testülettől, szakmai véleményt nem.

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.

No: 31
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.04.26 17:45:15

>519<

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%

118/2007.Kth.
Holocaust emlékkövek közterületen
történő elhelyezéshez tulajdonosi
hozzájárulás adása.
Határozat
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 2B Kulturális és Művészeti
Alapítvány szervezésében Gunter Demnig német képzőművész a Bethlen Gábor tér 6. szám, a
Szilády Áron utca 3. szám, a Kossuth utca 27. szám és a Petőfi utca 1. szám előtti járdán
összesen 5 db, 10 cm élhosszúságú, kocka alakú emlékkövet helyezzen el a járda síkjába
süllyesztve.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész, általa:
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00030 Új napirendi pont
30./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Pozsony-, Radnóti utcákban kért
forgalomlassításra kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi ismét a képviselő urat, hogy a Városkert utcában a teherforgalmat tiltó tábla
helyreállítására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi ismét a képviselő urat, hogy a Pozsony utcai közvilágítás biztosítására kapott
választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy az időmérő óra áthelyezésére kapott választ elfogadjae?
Máté Lajos képviselő:
Azzal fogadja el a választ, hogy vizsgálják felül a két tábla egymással történő kicserélését hat
havonta.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy az utcanév táblák kihelyezésére kapott választ
elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
Nem fogadja el a választ. Azt kértre, hogy a táblák helyzetét térképezzék fel és mérjék fel hol
hiányzik tábla, hogy a 2008 évi költségvetés tervezésénél ezt figyelembe vegyék. Ezt a
feltérképezést senki nem akarja felvállalni, és azért nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
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Elrendeli a válasz Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság általi
felülvizsgálatát.
Kérdezi Soós Árpád
elfogadja-e?

képviselőt, hogy a

lebontott játszóterek pótlásáról kapott választ

Soós Árpád képviselő:
Nem fogadja el a választ, mert nem kielégítő számára.
Dr. Várnai László polgármester:
Elrendeli a válasz Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság általi
felülvizsgálatát.
Kérdezi szintén a képviselő urat, hogy a szakorvosi vizsgálatok várakozására kapott választ
elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ nem fogadja el. A helyzet még rosszabb, mint amikor interpellált.
Dr. Várnai László polgármester:
Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elé utalja az interpellációs válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Magyar utcai
kapott választ elfogadja-e?

gépkocsi parkolás rendezésére

Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi ismét a képviselő urat, hogy a Hollós kút környékének rendezésére kapott választ
elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi ismét a képviselő urat, hogy Thorma János és Víz utca kereszteződésének forgalmi
rendjének tisztázására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
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A választ elfogadja. Meglepő választ kapott, de reméli, hogy az élet visszaigazolja azt.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Kőrösi úti gallyak elszállítására kapott választ
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt hogy a város honlapjának megújítására kapott választ
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
Elfogadja a választ, bár Zuschlag János továbbra is első osztályos joghallgató 5. éve, és egy
bizottsági elnök is cserére vár. Higgyék el, hogy sokan ebből tájékozódnak.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a régi Vadkerti út árok megszüntetésére kapott
választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő.
Elfogadja a választ, mert személyes ígéretet kapott a szakosztálytól a helyreállításra, de a
helyzet felháborító.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. komáromi Szilárd képviselőt, hogy a Nagy-Szeder utcai járda helyreállítására
kapott választ elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ elfogadja. Már folyamatban van a munka.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Kuruc vitézek terén kért forgalom rendezésére a
Településfejlesztési , Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság felülvizsgálatát
elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő.
A választ elfogadja.
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KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK:
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A közvilágítás bekapcsolása az alkonyattól később történik. Vasárnap ( április 25-én) 20.13
órakor kapcsoltak be a lámpák. A közbiztonság és a balesetvédelem érdekében az alkonyhoz
hamarabbi időpontban kéri a közvilágítás bekapcsolását.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Horváth Etelka képviselő:
Vasút u. 6. sz. előtt a védett gesztenyesor a járdát megemelte. Ebből következően az elmúlt
héten három elesést eredményezett a járókelők körében. A balesetveszély megszüntetését
kéri.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
Ady u. 4-ben önkormányzati tulajdonú lakásban, 3 lakásnak van közös vízórája. Egy lakásra
vetítve 2006-ban 22 m3 víz fogyott a téli időszakban. Ebben az évben ugyanebben az
időszakban 42 m3.
Gavlik Tibor és munkatársait felkérték és ők bemérték a vízórák. Sajnos akkor is forgott,
amikor mindent elzártak. Vélemenye szerint úgy néz ki, mintha valaki vinné a vizet.
Kéri, hogy vizsgálják meg az óvoda és a lakások közötti csővezetéket. A lakók egyéni vízórát
szeretnének kérni. Kérdezi, hogy erre milyen mód és lehetőség adódik?
A Gimnázium u. és a Vitéz utca lakói kérik, hogy a járőröző rendőrök ejtsék útba őket, mert
a gépjárművek forgalma és használt sebessége nem csökken.
Az Eötvös u. 2. sz. ház lakói panaszkodnak a sok galambra és az okozott piszokra, amit
okoznak a teraszon és az erkélyen. Segítséget kérnek ennek felszámolására.
Vadkerti út feléig van közvilágítás, utána ritkán helyezkednek el a világítótestek . Sűrítést
kérnek.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Krammer Balázs képviselő:
Önkormányzat és Kegyelet Kft közötti szerződést módosítsák. A katolikus temetőbe rendkívűl
korlátozott az autóval történő bejárás. Idős emberek nem tudnak a sírokhoz gyalog elmenni.
Nagyon szelektív a bejutás lehetősége. Nem szabályozott, hogy kutyákat ne vihessenek be a
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temető területére és ne engedjék be szabadon sem a környékben élők. Idős emberekben
félelmet keltenek.
Alsóváros nagyon szemetes. Árpád, Szabadkai, Szentháromság tér, Szt. György tér…
cigaretta csikkek, papír darabok és zacskók hevernek az utcákban, műanyag szatyrokban,
papír zacskókban szemetet raknak le az emberek.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
Holló u. közlekedési rendjének biztosítása érdekében kér segítséget. Gépkocsik a járdán
parkolnak. Iskola, óvoda van a közelben, sok a parkoló autó.
Balesetveszélyes az ottani közlekedés.
Művelődési Központ udvara méltatlan helyzetű a városhoz. Balesetveszélyes a burkolás és
csúnya. Megoldást kér.
Tóth Csaba a csecsemő úszók szülői képviselője panaszolja, hogy az ügyvezető olyan
szerződést nyújtott át az edzőnek, ami alapján feltehetően a csecsemőúszás megszűnik
Kiskunhalason. Ez számukra elfogadhatatlan. Az önkormányzat mint tulajdonos az
egyeztetésben vegyen részt, mert nem lenne jó, ha az így is gyér látogatottság tovább
csökkenne.
Ez az úszás is jelentős, mert a gyermekkel jön a szülő is, és egyre többen járnak majd a
strandra.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
Járda hálózat és a kerékpárút kiépítése fontos a közeli esztendőkben. Indítványozta korábban,
hogy az áprilisi ülésre előterjesztés készül a járdák jelenlegi állapotáról.
A műszaki osztályvezető azzal hárította el kérését, hogy ez a feladat nem szerepel a munkaköri
leírásában. Nem tudja elvégezni. Jegyző feladata, hogy a munkaköri leírástól eltérő feladatot
adjon ki az osztálynak. Ezt a jegyző a mai napig nem adta ki.
Ezért interpellál. Fontos ügyről van szó, választ kér, hogy mikor fognak hozzá ehhez a
munkához?
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A polgármester úr tájékoztatójában hangzott el, hogy a Halasi Tükör 20. éves évfordulójának
ünnepén a FIDESZ-es képviselők nem vettek részt. Ennek az oka, hogy nem hívták meg őket.
A Város Napja ünnepségsorozatra kapott meghívást.
Azon szerepel, hogy közreműködik a 10 éves Kiskunhalasi Lovasbandériuim. Nem 10, hanem
11 évesek, mert 1996-ban alakult.
Korábbi testületi ülésen hangzott el, hogy a Kiskun városoknak van szövetsége. Tájékoztatást
kér ennek működéséről és a Kiskunhalas város együttműködési formáiról. Mennyire aktívan
működik a szövetség? Tudomása szerint a Nagykun Városok Szövetsége aktívabb munkát
végez.
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¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
A nehéz gépjárműveknek az 53.sz. főútra csak matricával hajthatnak fel. Ebből származó
bevételből Kiskunhalasi szakaszára is kellene jutnia, mert olyan nyomvályus az út, hogy már
balesetveszélyt jelent.
Megszűnt a HAVI . Szeretné tudni, hogy 2006-ban mennyibe került a „ Nagy teherfuvarozó
Kft” részére mekkora összegű fuvardíjat fizettek ki? A Semmelweis téren és a Bethlen Gábor
téri öntőző berendezés bekerülési értéke mekkora volt?
Azért kérdezi meg interpellációs kérdés keretében, mert a HAVI átalakulását felügyelő Eseti
Bizottság nem kapott betekintést ezekbe a számlákba.
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Vadkerti és Eperd u. kereszteződésében és a Vadkerti úton felfelé vezető szakaszán, kéri
felmérni a közvilágítás helyzetét. Az égők kiégtek, vagy eltörtek illetve a lombkoronától nem
érzékelhető a fénye. Helyreállítást és javítást kér.
Fazekas és Városkert utca között van egy átjáró szakasz, ahová az általános iskolások
kijárnak dohányozni. Összetört kis italos üvegeket is lehet ott találni. Amennyiben az
iskolások dobálják el, akkor a közeli bolt eladója is hibáztatható, hogy kiszolgálja itallal ezt a
korosztályt. Az igazgatók részére jelzést kér küldeni a figyelem felkeltése érdekében.
Ez folyamatosan újra termelődik és az ott lakóknak kell feltakarítani.
Dr. Várnai László polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét.
Felhívja a figyelmet a Város Napja ünnepségsorozat eseményeire, kérve, hogy minél többen
legyenek jelen.
Végül a képviselő-testületi ülést befejezettnek nyilvánítja.
Kmf.
(: Dr. Várnai László:)
polgármester

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

(: Dr. Nagy András:)

(: Váradi Krisztián:)

A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 18:09:08
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