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( 2fő 8 %)
Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő közül
jelen van 22 fő képviselő. Az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jerémiás Béláné és Szabó Károly képviselőket.
NAPIREND ELŐTT:
Dr. Várnai László polgármester:
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket.
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:
Hunyadi Péter képviselő:
Felkérésnek tesz eleget örömmel.
A Közösségek Háza új udvarát nem régen adták át. A ház munkatársai örömüket és
köszönetüket fejezik ki a beruházásért. Halas város egyik szégyenfoltja szűnt meg ezzel.
Köszönik a dolgozóknak, akik követ kőre helyezve megalkották ezt az álmot, köszönik a
tervezőnek és a TÖV Kft-nek. Remélik, hogy a többi elmaradást is sikerül majd pótolnia
Közösségek Házában és a városban. Kéri a halasiakat, hogy használják, ötleteikkel
keressék a házat. Tanúsíthatja jó pár évvel ezelőtt ismeretlenül előzmény nélkül kereste
meg egy ötlettel a munkatársakat és befogadták, támogatták az elképzelést. Sok értékes
gondolat, terv marad megvalósítatlanul, mert nem hisznek abban az emberek, hogy
lehetséges, pedig a kultúra nem csak a kultúrház ügye, ahogy a politika sem csak a
politikusoké. Igazi közügy mindkettő, vegye ki belőle ki a részét a lehető legtöbb ember.
A Fészekrakó Halas Kistérségi Nagycsaládosok Egyesülete felhívását teszi közzé:
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A Fészekrakó Egyesület a Családbarát Város koncepcióját szeretné megalkotni, ehhez
kéri az intézmények, az érdeklődő polgárok segítő támogatását, a közeljövőben
megrendezésre kerülő családbarát fórumon történő aktív részvételt. Örömére szolgál,
hogy egy halasi egyesület ilyen vállalkozásba fog. Reménység szerint Halas neve, pozitív
kezdeményezése nemzeti sorskérdések megoldásához fog kapcsolódni a jövőben , nem
úgy mint most.
Dr. Várnai László polgármester:
A Közösségek Háza udvarának felújítását meg kell köszönni az OTP Bank Rt helyi
kirendeltségének, mert az épületük átalakítása miatt több mint fél évet töltöttek el a
Közösségek Házában, és ezért kapott bérleti díjból újították fel az udvart.
Halász Balázs képviselő:
„Ügyes fiú vagyok én” mondta ezt a parlament folyosóján Zuschlag János egy újságírói
kérdésre válaszolva egy régebbi időpontban.
Korábban felhívta a figyelmet a Garbai Sándor Szakképző Intézetben történtekre, ahol a
Zuschlag János által eljuttatott MSZP-s belépési nyilatkozatok tömkelegével találkoztak a
tanulni odajáró diákok. Ez törvénytelen volt és elutasítandó. Akkor a hírre reagálva
Zuschlag János tagadta a történteket és kitalációnak tartotta. Őt pedig azzal vádolta
meg, hogy szereplési vágy fűti az ilyen hírek közreadása során. Erről pedig a MSZP-sek
tudtak.
A Vas megyei toborzás híre egészen a legfelsőbb pártvezetésig jutott, mégsem reagáltak
rá. Szabó Károly képviselő eljárt ebben az ügyben, de hiábavalónak látszott. A
Népszabadság is cikkezett róla.
Majd következett Budapesten a Holocaust Áldozatainak megcsúfolása, de ezek után is,
mint újrahasznosítható szocialista bekerült a Rubik-kockát sikertelenül összerakó bal
oldali frakcióba, párt üzlettársaival együtt.
Most, amikor a második 100 lépés programját is teljesítette, elmondhatja magáról
Zuschlag János, „ Igen, megcsináltam”.
Zuschlag és társai nagyon nagy szégyent hoztak Halasra. Bizonyos körökben már csak
„Zuschlag falva”-ként emlegetik a várost. Nem ezt érdemlik!
Pajor Kálmán képviselő:
A megfogyatkozott MSZP- s képviselőtársaihoz szól:
Tudja, hogy elég bajuk van, de a Kormány és a párt mély erkölcsi válságát most szegte be
a párt és frakció társai bűnszövetkezeti csalás és korrupciós botránya. Nem tudták
megakadályozni, hogy a város igen rossz hírbe keveredjen. Azon kívül, hogy őszintén
sajnálja a megtévesztett választókat, sajnálja azt is, hogy nem az igazi értékei a városnak
( Halasi Csipke, Halasi vendégszeretet, jó borok, pezsgő kulturális élet, kitűnő gyógyvíz)
viszi a város jó hírét, hanem az ifjú szocialisták. Ez óriási kárt okozott és okoz. Ezen nem
segít a polgármester úr előremenekülési kísérlete, a nagy öregek meddő küzdelme és a
megmaradt ifjú szocialisták magyarázkodása sem. Mindez szánalmas mosakodás és
álságos is, mert Zuschlag Jánossal alig egy esztendeje közösen kampányoltak a „Sikeres
Halasért” programban.
Amikor a közelmúltban felszólalt, hogy Zuschlag János mondjon le minden közéleti
tevékenységéről amíg nem tisztázza magát, akkor a polgármester rendre utasította, hogy
a képviselőt megilleti az ártatlanság vélelme.
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Ma sincs ítélet sőt vádemelés sincs és a polgármester is ítéletet mondott.
Dr. Várnai László polgármester:
A kollektív büntetés elve nem európai stílus.
Azt kéri Pajor Kálmán képviselőtől, hogy pontosan nevezze meg azt, akiről beszél, és ne
általánosságban
az MSZP-s képviselőkről mondjon ítéletet, akiket politikailag
megalázott.
Személyes politikai megnyilvánulásait mindenki saját becsületével számolja el és azokkal
akik őt megválasztották. Ő így él és ennek köszönheti, hogy tisztességes emberként él
Kiskunhalason.
Felháborítónak tartja, hogy ártatlanokról ítélkezik Pajor Kálmán képviselő.
Előre mosakodást említ, dokumentált beadványok alapján felmerült tényekről.
Azon a küldöttgyűlésen, ahol 70 szavazattal szemben mindössze 6-an támogatják
Zuschlag János lemondását, ott nem érhetnek el megfelelő eredményt.
Elvárja a tárgyszerű véleménynyilvánítást és visszautasítja a gyalázkodást.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Amennyiben a vádak bebizonyosodnak a büntetés kijár érte, de a politikai közéletből el
kell tűnnie Zuschlag Jánosnak. Mindent el kell követni, hogy az eddigi gyakorlat szerint
a civil társadalom pénzügyi támogatásának átláthatósága és tisztasága megmaradjon,
és ez legyen igaz az országos támogatásokra is.
Eredeti felszólalási szándéka pedig egy kérés tolmácsolása a ZRT vezérigazgatójához.
Az intézmény jogelődje évek óta sokak örömére foglalkozott a közterületen lehulló
falevelek összegyűjtésével és elszállításával.
Kéri, hogy az állampolgároknak különösen az időseknek és nagycsaládosoknak segítsen
továbbra is ez a cég a lomb elszállításában.
Váradi Krisztián képviselő:
MSZP-SHT helyi szervezet nevében elmondja, hogy a frakciónak és a párt vezetésének
sem volt információja Zuschlag János és Weiszenberger László azon ügyeivel
kapcsolatban, amelyek nyilvánosságra kerültek.
Amikor felmerült a vádemelés lehetősége, akkor Zuschlag János személyesen ígérte meg
a frakciónak, hogy lemond mandátumáról. Előzetes letartóztatása pillanatában azonnal
felszólította a frakció, hogy mondjon le képviselői mandátumáról. Ezt a döntést Zuschlag
János nem hozta meg, ezért a frakció kizárta őt és úgy döntöttek, hogy nem vállalnak
vele semmiféle közösséget.
Weiszenberger László ügyében a bemutatott videofelvétel olyan súlyos erkölcsi, politikai
morális károkat okozott nem csak a pártnak, hanem a városnak és a magyar politikai élet
egészének, amivel a józan politikai erő nem vállal közösséget.
Egyhangúan elhatárolódtak tőle és frakcióból kizárták. Itt jegyzi meg, hogy
Weiszenberger László az MSZP-nek nem tagja.
Tudomásul veszik, hogy Dr. Várnai László polgármester kilépett a frakcióból, de az
együttműködést nem akarják feladni.
Arra kell törekedniük, hogy olyan 24 ember maradjon ebben a képviselő-testületben, akik
tiszta erkölccsel, politikailag hitelesen képviselik a lakosság érdekeit és Kiskunhalas
jövőjéért dolgoznak.
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Halász Balázs (ÜGYREND)képviselő:
Dr. Komáromi Szilárd felszólalására ismerteti, hogy a TÖV Kft ingyen biztosítja a
lakosság részére a lombgyűjtő zsákokat. A teli zsákokat pedig elszállítják.
Lukács László alpolgármester:
A FIDESZ-KDNP frakció nyilatkozata:
„ Zuschlag János és társairól a FIDESZ-KDNP frakciónak világos állásfoglalása van. A
napvilágra került videón nem csak arról van szó, hogy a helyi MSZP és a kistérségi
megbízott hogyan intéz bizonyos pályázatokat, hanem a közpénzek elosztási elvéről és
arról, ahogy ezt a szocialisták kezelik.
Ez nem kivétel, hanem a szabály.
Ne feledjék, hogy Lampert Mónika 2006 őszén nyilvánosságra került felvételén éppen azt
ecseteli, hogyan fognak majd dönteni a fejlesztési pénzekről és hogyan fogják azt
megoldani, hogy ne a FIDESZ többségben lévő regionális tanácsok rendelkezzenek az
Uniós Források felett. Weiszenberger László nyilvánosságra került felvétele is ezt
támasztja alá.
Az nem igaz, hogy a helyi szocialista frakció nem tudott Zuschlag Jánosék
mesterkedéseiről, hiszen szeptember 24-én a Kossuth rádió reggeli krónikájának adott
interjújában a polgármester úr is elismerte, hogy tudtak az alapítványokról és arról is,
hogy milyen pénzekkel gazdálkodnak, sőt ebben a riportban elhangzik az is, hogy ők már
szóltak a pártvezetésnek.
Sajnos ez az erőtlen és a párt érdekeit szem előtt tartó magatartás odavezetett, hogyha
kiteszik a lábukat a városból, szégyenkezniük kell.
Míg a polgármester úr és a frakció tudott ezekről a maffia módszerekről, alapítványi
ügyekről és az irányított párt szervezésről, meg kellett volna akadályozni, hogy
Kiskunhalas neve egybefolyjon a politikai maffiával.
A szocialista pártközpont mindvégig cinkostárs volt Zuschlagékkal. A város érdeke ismét
háttérbe szorult a kormánypártok érdekeivel szemben. Most már egy ország beszél
Kiskunhalasról.
Az országos sajtó tovább cifrázza a tényfeltárásokat, de egyre inkább úgy tűnik, hogy
elterelve a figyelmet a valós történésekről. Az egész ország átverése a hazugságpolitika
nem maradhat következmények nélkül. Nem szabad megengedni, hogy újabb meglepetés
érje a várost. Derüljön ki minél előbb, hogy kik érintettek még ebben a politikai
bűnszövetkezetben, a kormánypárti bandaháborúban.
A város érdekei azt kívánják, a halasiak békés mindennapjait ne terheljék tovább ilyen és
ehhez hasonló maffia ügyekkel. Bőven van gondjuk, a kormányzati megszorítások miatt
kialakult gazdasági és politikai válsággal. Legyen végre rend és tiszta közélet
Kiskunhalason.
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzottak pontosítása érdekében jegyzi meg, hogy a Kossuth rádióban elhangzó
riportban azt mondta, hogy tudtak a párt szervezési ügyekről, ezzel kapcsolatban
vizsgálatokat indítottak, melyet az országos központ nem vitt végig, vagy nem olyan
mértékben mint helyben tették azt.
Az alapítványokkal kapcsolatban pedig tudtak létezésükről, de azt nem tudták, hogy mire
költik a pénzt.
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Azt is mondta, hogy nem az a feladatuk, hogy a párt pénz felhasználását ellenőrizzék,
hanem az, hogy vezessék a várost 2002 és 2006 között.
Egyebekben egyetért azzal a kijelentéssel, hogy Halas város közélete tisztuljon meg. Azzal
foglalkozzanak, amire a városnak szüksége van.
Szabó Károly képviselő:
Egyetért azzal, hogy együtt kell működniük a város érdekében. Jól eső érzés volt, amikor
a mozgássérült intézet átadásánál a FIDESZ-es megyei elnök azt mondta, hogy
megköszöni az előző megyei vezetésnek a megvalósítás elindítását létrehozását, mert ő
csak az átadásban működik közre. Ez a hang, amire vágynak.
Kapott azonban egy kedves hangú meghívóhoz, ami szeptember 17-re szólt.
Ezzel kapcsolatban jegyzi meg, hogy Pajor Kálmán a rendezvényen is azt a stílust,
arrogáns, minősíthetetlen véleményét mondta el, amiről ezen az ülésen is számot adott.
Erre nincs szükség.
Felolvasták a meghívót, igen gyengén olvasni tudó fél által, ezért könyvet küld az
illetőnek, hogy gyakorolja az olvasást.
Pajor Kálmán (ÜGYREND)képviselő:
Ez az öszödi beszéd évfordulójának tüntetésén történt. Ennek körülményeire kíván
magyarázatot adni.
Dr. Várnai László polgármester:
Figyelmezteti a képviselőt, hogy az ügyrendi kérdés során javaslatnak kell elhangzani. A
képviselőnek reagálási lehetőség nincs a képviselői felszólalás során, csak a
polgármesternek illetve a levezető elnöknek vagy az általa kijelölt személynek.
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMÚLT KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT
TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMLÉYNEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL.
Dr. Várnai László polgármester:
Tájékoztatójában elmondja, hogy sikeres szüreti fesztivált tartottak szeptember második
hétvégéjén. Sok külföldi vendég és partnervárosi látogatójuk volt. A rendezvény
kiemelkedő eseménye volt, hogy a Sepsiszentgyörgyi képviselő-testülettel a 10 éves
évforduló alkalmából az együttműködés megerősítése.
Elindult két pályázat előkészítése: a város szennyvízcsatornájának és a hozzá kapcsolódó
szennyvíztisztítójának az első körös pályázata, valamint a norvég alappal a város
központjának rendezése, és a Dong-ér melletti út továbbépítése.
Szeretné tisztázni azt a félreértést, hogy a kistérségi megbízott nem azonos a Többcélú
Kistérségi Humánszolgáltató Irodával. Weiszenberger Lászlót ezen irodán keresztül
keresték. Nevezett személy nem a kistérség kinevezett dolgozója.
Egyebekben tájékoztatja a képviselőket, hogy az együttműködés szorosabbá tétele folyik
a városházán. Alpolgármester úrral megállapodva tovább folytatják a kabinet rendszerét,
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amelyeket vezetői egyeztetések előznek meg. A képviselő-testületi napirendek
vonatkozásában is minden előzetes egyeztetést igyekeznek végrehajtani, egy normálisan
működő közéletet biztosítása érdekében.
JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATROZATOK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL:
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a jelentés tudomásulvételét kéri a képviselő-testülettől.
A képviselőtestület hallgatólagosan tudomásul veszi az előterjesztésben foglaltakat.
Dr. Várnai László polgármester:
Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
A 3. napirendi pontként szereplő: Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet módosítása” c. napirendi pontot visszavonja további
egyeztetés érdekében.
Amennyiben a képviselő-testült tudomásul veszi, hogy komplexen előterjesztik ismét a
lovasbázis vagyonhasználati szerződését, a jelenlegi előterjesztést leveszi napirendről.
Abban az esetben a lovasprogramokkal és a terület hasznosítással kapcsolatos szerződést
is be kell terjeszteni a képviselő-testület elé.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND)
A 13. napirendi pont levételét javasolja az Ügyrendi Bizottság, mert a korábbi
egyeztetések ellenére nem azt tartalmazza az előterjesztés amiben megállapodtak.
A FIDESZ-KDNP frakció a 28. napirendi pont levételét is javasolja, mert a busz
közlekedésre benyújtott pályázatok vonatkozásában további egyeztetésre van szükség.
Csak egy pályázat felelt meg a feltételeknek és ebből nem lehet választani.
Dr. Várnai László polgármester:
Kabinet ülésen megtárgyalták, hogy több pályázat nem várható. A helyi közlekedést nem
lehet megvalósítani a tervezett szerint, hanem fel kell venni a kapcsolatot a helyi Kunság
VOLÁN Kft-vel, ami ismét költséget jelent az önkormányzatnak.
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Kéri a képviselő-testület véleményét a 28. napirendi pont levételéről. Megjegyzi, hogy
ezzel a döntéssel a pályázati eljárást meg kell ismételni.
No: 1
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 14:17:41
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Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

10
5
4

52.63%
26.32%
21.05%

41.67%
20.83%
16.67%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Komáromi Szilárd (ÜGYREND)képviselő:
Eredménytelen a pályázat? Nem ismeri a pályázat anyagát. Előnyös vagy előnytelen lett
volna?
Ezután eredménytelenségről értesítik a pályázókat? Választ kellene adni a pályázónak,
hogy mi nem megfelelő a pályázatában. Tárgyalás nélkül ez nem fogalmazható meg.
Dr. Várnai László polgármester:
Az előterjesztés szerint a pályázat eredményes. A bizottságok megtárgyalták és a
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság javaslatot is
fogalmazott meg a nyertes pályázatra.
Javasolja, hogy maradjon napirenden az előterjesztés, hallgassák meg szakbizottság
véleményét és azt követően döntsön a képviselő-testület.
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A szavazással levették az előterjesztést napirendről. Ez nem vonja maga után, hogy
eredménytelen a pályázat. Most nem kívánnak erről tárgyalni. Új pályázati kiírás nem
lesz, mert arról külön képviselő-testületi határozat kellene.
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető:
Benyújtástól számított 15 napon belül el kell bírálni a pályázatot a kiírás szerint, ami a
holnap lejár.
Szabó Károly képviselő:
8

Ismételjék meg a szavazást, mert jogsértő körülményeket teremtettek, aminek anyagi
vonzata is lehet.
Pajor Kálmán képviselő:
Szakosztály szerint mindkét pályázat megfelelő volt. A Településfejlesztési,
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottságának ülésén jelen lévő szakértő véleménye
szerint az egyik pályázat formai okok miatt nem felelt meg a kiírásnak, mert bizonyos
feltételeket nem teljesített a pályázó.
Maradt egy pályázó. Nem volt választási lehetőség. Ezért volt ellentmondásos a bizottsági
döntés.
Horváth Mihály képviselő:
Ilyen jellegű pályázati kiírásnál, ha két jelentkező van, újabb pályázati kiírásnál sokkal
több pályázó nem várható. Vagy rossz a kiírás, vagy ez a piac ennyi kínálatot ad.
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A bizottságok közül az Ügyrendi- és a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
nem fogalmazott meg döntési javaslatot, hanem azt a Településfejlesztési, Idegenforgalmi
és Városüzemeltetési Bizottságra bízta.
Dr. Várnai László polgármester:
Számára nem derült ki az ok, hogy miért nem tárgyalja a képviselő-testület, de elfogadja
a többségi döntést.
A fennmaradó napirendi pontok elfogadásáról kéri a képviselők döntését, annak
figyelembe vételével, hogy a vagyongazdálkodásról szóló rendelet tárgyalását leveszi
napirendről.
No: 2

9

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 14:28:42
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Egyszerű

Eredménye
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Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

19
0
1

95.00%
0.00%
5.00%

79.16%
0.00%
4.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

248/2007.Kth:
Munkaterv módosítás
H a t á r oz a t
A Képviselő-testület hatályos munkatervétől eltérően az alábbi napirendi
pontokat megtárgyalja 2007. október 1-jei ülésén:
1.)Közterületek nevének megállapításáról, a házszámozás valamint a névtáblák és
házszámtáblák elhelyezéséről szóló rendelet módosítása,
2.)Normatív hozzájárulás igénylésének ÁSZ ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési
terve.
3.)Tájékoztató a Semmelweis Kórház Kht.
orvos szakmai és gazdasági
tevékenységéről.
4.)Egyesített Szociális Intézmény és a Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat és
Krízisellátó Intézményei szakmai feltételeinek biztosítása vonatkozásában kötött
hatósági szerződés módosítása.
5.) Önkormányzati kötelező szociális feladat – feladat ellátási - szerződéssel
történő átadása a Fogadj el! Alapítvány részére, a feladatellátás és az ezzel
kapcsolatos szerződéskötés időpontjának módosítása.
6.) A bentlakásos szociális intézményekben élők jogainak és érdekképviseletét
biztosító Érdekképviseleti Fórum önkormányzati tagjainak kijelölése.
7.) A kistérségi hatósági-igazgatási feladatok ellátására kötött együttműködési
megállapodás felmondása.
8.)Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
9.) Lovasbázis vagyonhasználati szerződésének módosítása.
10.) Halasi Városgazda Zrt. SZMSZ-ének kiegészítése.
11.)Halasi Városgazda Zrt. előtársasági mérlegének elfogadása.
12.) A Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatói állás betöltésére kiírandó pályázat.
13.) A Halasi Városgazda Zrt. könyvvizsgálói feladatának ellátására kiírandó
pályázat.
14.) Önkormányzat e-ügyintézés harmadik és egyedik szintjének kialakításához
pályázat benyújtása.
15.) Bernáth Lajos Kollégium alapító okiratának módosítása.
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16.) Városi Sportintézmény létszámának csökkentése.
17.) Költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete.
18.) A TÖV Kft. Halasi Városgazda Zrt-hez beolvadással történő megszüntetése
kapcsán vagyonmérleg fordulónapjának és független könyvvizsgáló kijelölése
19.) A TÖV Kft-től a Halasi Városgazda Zrt-hez a volt HAVI feladatainak és
munkavállalóinak 2007. december 1. napjától való átvétele.
20.) Önkormányzati Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és műszaki
mentőfelszerelés, védőruházat, védőfelszerelés beszerzésére pályázat benyújtása.
21.) A Kiskunok Vidékéért Helyi Közösség alapításában való részvétel.
22.) Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulatba történő delegálás.
23.) Kiskunhalasi helyi buszközlekedésére vonatkozó pályázatok elbírálása.
24.) A Halasi Tenisz Klub kérelme rendezési terv módosítás kezdeményezésére.
25.) Lézeres sebességmérő beszerzéséhez támogatás biztosítása.
26.) Posta utcai 77 hrsz-ú területrész térítésmentes felajánlása.
27.) A Halasthermál Kft. működéséhez szükséges eszközök átadására vonatkozó
megállapodás módosítása.
28.) 3332 alatti ingatlan tulajdonjog rendezése.
29.) Szabó Lajos 04 hrsz-ú területvásárlási kérelme.
30.) Mezei Krisztián 42551 hrsz-ú területvásárlási kérelme.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
NAPIREND:
Napirend tárgya

Napirend előadója

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2007. évi
költségvetésének I. féléves helyzetéről.
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása.
Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező
közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester

4.

Közterületek nevének megállapításáról, a házszámozás valamint
a névtáblák és házszámtáblák elhelyezéséről szóló rendelet
módosítása

Dr. Várnai László
polgármester

5.

Normatív hozzájárulás igénylésének
kapcsolatos intézkedési terve.

1.
2.
3.

6.
7.

8.

9.

ÁSZ

ellenőrzésével

Tájékoztató a Semmelweis Kórház Kht. orvosszakmai és
gazdasági tevékenységéről.
Egyesített Szociális Intézmény és a Családsegítő Gyermekjóléti
Szolgálat és Krízisellátó Intézményei szakmai feltételeinek
biztosítása vonatkozásában kötött hatósági szerződés
módosítása.
Önkormányzati kötelező szociális feladat – feladat ellátási szerződéssel történő átadása a Fogadj el! Alapítvány részére, a
feladatellátás és az ezzel kapcsolatos szerződéskötés
időpontjának módosítása.
A bentlakásos szociális intézményekben élők jogainak és
érdekképviseletét
biztosító
Érdekképviseleti
Fórum
önkormányzati tagjainak kijelölése.
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Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester

10.
11.

A kistérségi hatósági-igazgatási feladatok ellátására kötött
együttműködési megállapodás felmondása.
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.

12.

Halasi Városgazda Zrt. SZMSZ-ének kiegészítése.

13.

Halasi Városgazda Zrt. előtársasági mérlegének elfogadása.

14.

A Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatói állás betöltésére
kiírandó pályázat.
A Halasi Városgazda Zrt. könyvvizsgálói feladatának ellátására
kiírandó pályázat.
Önkormányzat e-ügyintézés harmadik és egyedik szintjének
kialakításához pályázat benyújtása.

15.
16.
17.

Bernáth Lajos Kollégium alapító okiratának módosítása.

18.

Városi Sportintézmény létszámának csökkentése.

19.

2007. évi tartalék sportkeret felosztása.

20.

Költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete.

21.

22.

23.
24.

A TÖV Kft. Halasi Városgazda Zrt-hez beolvadással történő
megszüntetése kapcsán vagyonmérleg fordulónapjának
és
független könyvvizsgáló kijelölése
A TÖV Kft-től a Halasi Városgazda Zrt-hez a volt HAVI
feladatainak és munkavállalóinak 2007. december 1. napjától
való átvétele.
Önkormányzati Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és
műszaki mentőfelszerelés, védőruházat, védőfelszerelés
beszerzésére pályázat benyújtása.
A Kiskunok Vidékéért Helyi Közösség alapításában való
részvétel.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző
Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Krammer Balázs
képviselő
Dr. Ferenczi Mária
jegyző
Dr. Ferenczi Mária
jegyző
Dr. Ferenczi Mária
jegyző
Váradi Krisztián
Ifj. Sport és Inf. Biz. elnöke
Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester
Váradi Krisztián
Ifj. Sport és Inf. Biz. elnöke
Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Ferenczi Mária
jegyző
Dr. Ferenczi Mária
jegyző
Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester

Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulatba történő
delegálás.

Dr. Várnai László
polgármester

27.

A Halasi Tenisz Klub kérelme rendezési terv módosítás
kezdeményezésére.

28.

Lézeres sebességmérő beszerzéséhez támogatás biztosítása.

29.

Posta utcai 77 hrsz-ú területrész térítésmentes felajánlása.

30.

A Halasthermál Kft. működéséhez szükséges
átadására vonatkozó megállapodás módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester

31.

3332 alatti ingatlan tulajdonjog rendezése.

32.

Szabó Lajos 04 hrsz-ú területvásárlási kérelme.

25.
26.

12

eszközök

Dr. Várnai László
polgármester
Dr. Várnai László
polgármester

33.

Mezei Krisztián 42551 hrsz-ú területvásárlási kérelme.

34.

Eseti Bizottság működésének meghosszabbítása.

35.

Interpellációs válaszadás

Dr. Várnai László
polgármester
Lukács László
alpolgármester
Dr. Várnai László
polgármester

00001 Új napirendi pont
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának
költségvetésének I. féléves helyzetéről.

2007. évi

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
László Mária pénzügyi, városfejlesztési főosztályvezető:
A városi önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettségének tesz eleget amikor az I.
féléves beszámolót a képviselő-testület elé terjeszti.
A tényszámok alapján a bevétel az I. félévben 56%-on, a kiadás 42%-on teljesült. Ezek
az arányok azért ilyen kedvezőek, mert a kötvény kibocsátás bevétele júniusban már az
önkormányzat rendelkezésére állt, a kiadása, csak a második felében teljesült.
A valóság szerint 385 millió Ft folyószámla hitele volt az önkormányzatnak és ez az
állapot egész évben jellemző volt. Ezért biztosan fel kell venni az év elején tervezett
működési hitelt.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 3
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 14:31:53

>140<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

18
1
2

85.72%
4.76%
9.52%

75.00%
4.17%
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%

249/2007Kth.
Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2007. évi
költségvetésének I. féléves helyzetéről.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2007. évi
költségvetésének I. féléves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Egyidejűleg megállapítja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata 2007. I. félévben a
Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározottak szerint, a
benyújtott módosító előterjesztések és a bevételek teljesülése alapján folytatta
gazdálkodását.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00002 Új napirendi pont
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Önkormányzat
módosítása.

2007. évi költségvetéséről szóló rendelet

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács határozata mellékelve.
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László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:
Bejelenti, hogy a tervezett első negyedéves előirányzat módosítását szeptember hó 30-tól
alkalmazni kell.
Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A rendelet módosításból hiányzik a kerékpárút tervezése. Júniusi döntés szerint
szeptemberben tértek volna vissza rá. A következő módosításkor kéri szerepeltetni.
Dr. Várnai László polgármester:
Az első két napirendi pontra reagálva elmondja, hogy kritikus helyzetű a költségvetés.
Amilyen megtakarítást az intézkedésekkel elértek, annyi plusz kiadás jelentkezett, ami
nem volt előirányzati szinten 2007 évre elfogadott a költségvetésben.
Nem sikerült az első félévben csökkenteni a költségvetés hiányát.
2006-ban működési hiánya nem volt az önkormányzatnak. Ennek az új testületnek első
működéséi évében 300 millió Ft-ot meghaladó működési hiánya lesz.
Ez részben válasz Pajor Kálmán útépítési előirányzatának kimaradására a
költségvetésből. A rendelkezésre álló források hiánya nem teszi lehetővé az útépítés
tervezését.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szennyvíz tisztítóval kapcsolatos pénzügyi
tranzakció teljes mértékben perfektuálódott. Tehát a Halasvíz Kft-nek adott 120 millió
tagi kölcsön visszakerült az önkormányzathoz.
Alpolgármesterrel megállapodtak, hogy a 2008 évi költségvetés és a fejlesztési
programok előkészítéséhez hozzáfognak. Pontosan át kell tekinteni a végrehajtható
feladatokat és olyan költségvetést kell összeállítani, hogy a megjelent ellentmondásokat
2008-ban ki tudják küszöbölni. Olyan fejlesztési tervek nem építhetők be, amik a
megtakarítási célokat keresztbe húzzák. Csak a végrehajtható és akarategységen nyugvó
célok szerepeltethetők.
A költségvetés végrehajtásának fegyelme meg kell hogy jelenjen 2008 év közben.
Fentieket követően javasolja a rendelet módosításának elfogadását.
No: 4
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 14:39:51
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Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

17
0
4

80.95%
0.00%
19.05%

70.83%
0.00%
16.67%

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 24/2007(X.03.) számú rendeletét az
alábbiak szerint:

„ Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2007. (X.03.) számú rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító
7/2007./III.07/ 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
6 989 356 E Ft-ban,
ezen belül:
- működési célú kiadást
5 409 386 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- a személyi kiadásokat
2 478 304 E Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő járulékokat
786 955 E Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat
1 345 491 E Ft-ban,
- céltartalékot
2 708 E Ft-ban
- általános tartalékot
50 000 E Ft-ban
- államháztartási tartalékot
- E Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatását
830 E Ft-ban.
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
745 098 E Ft-ban,
- működési célú hitelvisszafizetést
- E Ft-ban,
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a felhalmozási célú kiadást:
1 579 970 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- az önkormányzat felújításai összegét
137 078 E Ft-ban,
- az önkormányzat beruházásai összegét
1 080 632 E Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadást
- E Ft-ban,
- fejlesztési célú hiteltörlesztését
350 360 E Ft-ban,
- fejlesztési céltartalékot
11 900E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 1056,5 főben
határozza meg.
2§
A R. 3§ az alábbiakkal egészül ki:
/9/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas Város
Polgármesterét a kötvénykibocsátásból származó ideiglenesen szabad pénzeszköznek – az
önkormányzat számára legkedvezőbb konstrukcióban történő – lekötéséről szóló
szerződés aláírására.
3§
A R. 1/a., 1/b., 2., 3.,4., 4/a., 5., 5/12.,6.,6/a és 11. számú mellékletei helyébe e rendelet
azonos számú mellékletei lépnek.
-

Záró rendelkezés
4.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. „

00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező
közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottságága határozatok mellékelve.
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető:
A hatályos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium állásfoglalása alapján a
bebocsátók között nem szabad megkülönböztetést tenni, ezért az árakat egységesíteni
kellett. Ezt tartalmazza a rendelet módosítás.

Kérdések
Hozzászólások
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Halász Balázs képviselő:
Talajterhelési díjjal lehet ösztönözni a lakosságot a szennyvízcsatornára való rákötésre
az indokolás szerint. Tapasztalata szerint ettől sokkal komolyabb, hogy záros határidőn
belüli rá nem kötés esetén 100 E Ft bírság kiszabását jelzi a hatóság. Erre a
figyelmeztetésre a lakosság mindig rácsatlakozik a fővezetékre.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 5
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 14:44:32
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0
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 25/2007(X.03)
számú rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
25/2007.(X.03.) számú
rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) számú rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
18

A települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díja Kiskunhalas
Bebocsátó típus
Lakossági
bebocsátó
Intézményi
bebocsátó
Gazdálkodó
szervezet
bebocsátó

ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol van lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol van lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre

m.e.

nettó díj

m3

380

m3

380

m3

475

m3

475

m3

825

Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása nehezen kezelhető anaerob állapot
esetén a mindenkori alapdíj 3x szorzója
2. §

A rendelet 2007. október 3-án lép hatályba. „

00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közterületek nevének megállapításáról, a házszámozás valamint a
névtáblák és házszámtáblák elhelyezéséről szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Házszámozás a külterületen jelent gondot. A közeljövőben egy térképet kell készíteni, ami
alapján megtalálhatók az ott lakók. Kéri a lakosságot, hogy a hrsz-ot jelző táblát
helyezzék ki ingatlanjaikra, mert az segítséget jelent az eligazodni kívánóknak.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás új változatának
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
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No: 6
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 14:47:45
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Határozat:

24

100.00%
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 26/2007.(X.03)
számú rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
26/2007.(X.03.)számú
rendelet
a közterületek nevének megállapításáról, a házszámozás,
valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének
rendjéről szóló 41/2003(XII.23.) sz. rendelet módosításáról.
1.§
A rendelet 4.§ (2) bekezdése a következőképpen módosul:
Az elnevezések megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatokról a
képviselő-testület határozatban dönt. (A rendelet szövegében eddig ez az SZMSZ szerint
illetékes bizottság feladata volt.)
2.§
A rendelet 4.§ (5) bekezdése törlendő és a további bekezdések számozása ennek
megfelelően módosul.
3.§
A rendelet 4.§ (7) bekezdése (új):
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A város külterületén minden közterületet, vagy közterületi szakaszt, mely Kiskunhalas
város Szabályozási terve szerint a belterületi építési szabályok alapján épülettel
beépíthető, el kell nevezni.
4.§
A rendelet 7.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul (kiegészül):
(6) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakult telkek ugyanarra a
közterületre esnek – a házszámot követő / (per) jelet és az ABC nagybetűivel kell
megkülönböztetni. Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.
5.§
A rendelet 7. § (7) - (10) bekezdés törlendő, helyettük a 7.§ az alábbi új bekezdésekkel
egészül ki:
(7) Több közterülettel határos , több önálló rendeltetési egységet tartalmazó ingatlan
(pl: sarok telek) minden közterület felé kaphat „egy” házszámot.
(8) Az egy ingatlanon álló több, egymástól független, külön rendeltetési egysége(ke)t
tartalmazó épületeket az ingatlan házszámát követő / (per) jellel és arab számmal kell
megkülönböztetni. A meglévő, házszámmal ellátott ingatlanon, új épület építése estén a
meglévő épületek átszámozása csak az érintettek hozzájárulásával lehetséges.
(9) Minden esetben az egy épületen belüli több rendeltetési egység, önálló bejáratát az
ajtó szintjelölésével (pl: földszint, l.emelet, stb.) és egy arab számmal kell
megkülönböztetni.
(10) Az egy épületen belüli több lépcsőházi bejáratot az ABC nagybetűivel kell
megkülönböztetni.
(11) Külterületen a házszám a helyrajzi számmal megegyező, a nullával kezdődő
helyrajzi számnál a nulla számot követő számmal azonos.
(12) A külterületi ingatlanon álló több, egymástól független, külön rendeltetési
egysége(ke)t tartalmazó épületeket az ingatlan ((11) bekezdés szerinti) házszámát
követő / (per) jellel és az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.
(13) A jelenleg még külterületi, de a belterületi építési szabályok szerint beépíthető
ingatlant, a beépítést követően a belterületi házszámozási rend szerint megállapított
házszámmal kell ellátni.
6.§
A rendelet 8.§ (1) bekezdésében szereplő „Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság”
helyére a „városüzemeltetési feladatokkal megbízott szervezet” szöveg kerül.
7.§
A rendelet 2007. október 15. napján lép hatályba.”
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00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Normatív hozzájárulás igénylésének ÁSZ ellenőrzésével kapcsolatos
intézkedési terv.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Győrffy Amália ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető:
Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének tapasztalatairól a képviselő-testületet minden
alkalommal tájékoztatni kell. Hiányosság megállapítása esetén annak megfelelő
intézkedési tervet kell a képviselő-testületnek jóváhagyni.
Az előterjesztést azzal egészíti ki, hogy az Állami Számvevőszék négy javaslatot
fogalmazott meg, amelynek lényege két esetben, hogy pontosítani kell a megállapodást
illetve törtvényesen kell megállapítani az intézmények működését.
Ezeken kívül különböző nyilvántartások pontosabb vezetését javasolta.
Erre vonatkoznak az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok.
Az intézmények működési engedélyénél megfogalmazott megállapítással ellentétes
véleményen vannak, mert a közigazgatási hivatal több esetben vizsgálta az intézmények
működését és tevékenységét, és kifogást soha nem állapított meg.
A városvezetés álláspontja, hogy a gyermekvédelmi tv. ill. a működési engedélyről szóló
2004 évi CXL tv. a 259/2002(XII.18) kormány rendelet, a gyámhatósági ügyekben a
331/2006.(XII.23) Kormány rendelet azt határozza meg, hogy Kiskunhalas város
jegyzője a hozzá tartozó 8 település és a város tekintetében jogosult a működési
engedélyezési eljárás lefolytatására illetve kiadására. Az ÁSZ arra hivatkozik, hogy
időközben megjelent közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló a 2004. évi CXL. sz. törvény, amelynek alapján nem járhatna el a jegyző el a saját
intézményeinek működési engedélyezési ügyében. Ezzel kapcsolatban a Humánpolitikai
Főosztály szociális osztálya jogértelmezést kért a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól.
Az állásfoglalás megérkezéséig az I intézkedési Tervben szerepel az ÁSZ megállapítása,
de azt követően visszatérnek rá.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 7
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 14:52:19
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250/2007Kth.
Normatív hozzájárulás igénylésének ÁSZ ellenőrzésével
kapcsolatos intézkedési terve.

Határozat
A képviselő-testület az Állami Számvevőszék V-1010-6/2007. iktatószámú „a Kiskunhalas
Város Önkormányzat 2006. évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának
ellenőrzése” című témában végzett vizsgálatáról szóló jelentés javaslatai, megállapításai
alapján az alábbi „Intézkedési terv”-et hagyja jóvá:
1.) A munka színvonalának javítása, a jogszabályi előírások betartása érdekében a
polgármester felülvizsgálja és új intézmény fenntartó társulási megállapodást
készít Pirtó község önkormányzatával, amely tartalmilag egyértelműen
szabályozza a gazdálkodási és felelősségi viszonyokat.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
Határidő: 2007. október 31.
A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében a jegyző
1.) soron kívül megújítja a gyermekjóléti szolgáltatás és a bölcsőde működési
engedélyét a hatályos szabályozásnak megfelelően;
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: azonnal
2.) gondoskodik arról, hogy az óvodai és az iskolai csoport-, illetve
osztálylétszámokat a közoktatási törvény 3. számú melléklete szerint alakítsák ki,
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és figyelemmel kíséri, hogy a szükséges OKÉV engedélyek beszerzése
megtörténjen.
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: azonnal, illetve a 2007/2008-as nevelési-, illetve tanév kezdése
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Győrffy Amália Ellenőrzési és Rendészeti Főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a Semmelweis Kórház Kht. orvosszakmai és gazdasági
tevékenységéről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kollányi Gábor ODT elnöke:
Beszámolójuk lényege, hogy a kórház finanszírozási szerződése az Egészségbiztosítási
Pénztár részéről megváltozott. Ebből adódóan első lépésben 2006. október 1-jétől,
második lépésben 2007. július 1-től a kórház finanszírozási helyzete kedvezőtlenül
változott. Ennek hatására kérik a képviselő-testületet, hogy a szerződésüket változtassák
meg úgy, hogy az illeszkedjen a finanszírozási szerződéshez, illetve területi ellátási
kötelezettséghez, azaz ahhoz amit a kórház pillanatnyilag végrehajt.
A változtatás lényege: Azért kérik most a szerződés módosítását, mert június óta van már
erre szükség, az elmúlt év októbere óta tudják, hogy a finanszírozás változni fog. Most
már tudják, hogy milyen irányba, ezért vált időszerűvé a szerződés módosítása. Az is most
vált ismertté, hogy milyen szakmai profilokkal tud működni a kórház, azaz a kórházakról
szóló tv. deklarálta, hogy mi a kórház ellátási kötelezettsége, és milyen tevékenységekhez
biztosít az OEP finanszírozást.
A beruházási programot a fenti változások hatására szüneteltetik. Hangsúlyozza, hogy
ezzel a szüneteltetéssel, az előnyüket veszítették el. Amennyiben a beruházások
összegszerűségét nézik, akkor 2006 év végéig teljesítették vállalásaikat. Profiljában más
irányt vett a beruházás amit jelenlegi változás már előrevetített és a jövőre nézve a
kórház profilja megváltozik, más jellegű programot kell megvalósítani és ez irányba
szeretnének tárgyalásokat kezdeményezni.
Jelzi, hogy a cég tőke helyzetében történt változások okán döntöttek úgy, hogy a
beruházási programot folytatják. A Radiológia digitalizálása a következő fejlesztési cél,
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amit október hónapban elkezdenek. A szállítók teljesítőképességén múlik, hogy ezen és
más területeken is előrelépjenek.
Az elérhető, hogy 2007 év végére a beruházási program összegszerű részét teljesítsék.
Időarányosan a 2.5 milliárdos 2010-ig vállalt beruházás időszaki részét teljesítik. Azt,
hogy milyen profilba teljesítsék, azt végig kell tárgyalniuk.
Kéri a képviselő-testületet és a polgármester urat, hogy jelöljék ki azt a delegációt,
akikkel a tárgyalást le tudják folytatni.
Dr. Várnai László polgármester:
Az előterjesztés mellé minden képviselő megkapta a kórház kht. 2006. október 04.-i
levelet, ami a mai tájékoztató alapja is.
Kérdések
Jerémiás Béláné képviselő:
Milyen profilváltozást terveznek?
Izotóp labort miért szüntették meg és az ott folyó vizsgálatokat?
Szemészetet miért szüntették meg? Hová menjenek a betegek? Lépten, nyomon
találkoznak
betegekkel, akiknek gondjai vannak a különböző rendelések
megszűntetésével.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Amikor az elmúlt időszakban a kórház működésével kapcsolatban a FIDESZ frakció
kifejezte aggályait, akkor a baloldali többség és a velük szövetséges Városi Polgári Kör
tagjai azt mondták, hogy a FIDESZ nem akarja a kórház fejlődését, nem akarja a
betegellátás magasabb színvonalát itt Kiskunhalason.
Kérdezi az akkori többség jelenlévő tagjait és a kórház vezetőit, hogy a Matrix rendszer
bevezetése, az átszervezések, a
létszám leépítések, a megszűnésre ítélt izotóp
diagnosztika, a szemészet, bőrgyógyászat, ortopédia,
a betegellátás magasabb
színvonalát eredményezik?
A fent felsoroltak miatt véleménye szerint a szakmai színvonal folyamatosan csökken a
kórházban. Ezt a megkérdezettek nem tartják aggályosnak?
2004. július 1. óta a működtetőre bízott kórház dolgozói létszáma közel 300 fővel
csökkent az elbocsátások és a leépítések miatt. A befektető konzorcium miért nem tett
egyetlen fillért sem a sajátjából a kórház gazdálkodásához, hogy meg tudja tartani az
egyébként is kevésnek tartott orvosi és ápolói létszámot?
Jelentős beruházások megvalósításáról volt szó.
Azt szeretné tudni, hogy a hitelek visszafizetésére milyen keretei vannak? Nem megy ez
még jobban a betegellátását rovására?
A kórház jelenlegi műszerparkja megfelel Önök szerint a minimum feltételnek?
Az állandóan csökkenő orvosi és egyéb egészségügyi személyzeti szám mellett, lehet-e
azonos színvonalú ellátást biztosítani a kiskunhalasi kórházban? Van-e olyan ellátási
színvonal most, mint 2004. július 1 előtt volt? A jelenlegi helyzetben biztosítva látják még
mindig a kórház további működtetését?
További beruházásokkal kapcsolatban, miért az építési beruházások a legfontosabbak,
amikor több szint üresen áll. Miért nem a humán erőkbe ruháznak be és miért nem a
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műszerparkok fejlesztik jobban? Sokszor találják szembe magukat olyan panaszokkal,
hogy a mindennapos eszközök nincsenek meg az orvosoknak, amivel a gyógyítás terén
munkálkodhatnának.
Dr. Szász Éva képviselő:
Hogyan működik egy jól működő súlyponti kórház?
Miért kellett matrix rendszert létrehozni és osztályokat megszűntetni?
A rendkívül jó szakemberekkel működő mikrobiológiai labort miért kellett elvinni? Most
az eredményekre több napot kell várni és a betegeket is utaztatniuk kell.
A rendkívül magas színvonalon képzett
orvosokat elbocsátották, akik éppen
hiányszakmában dolgoztak és felkészültségük alapján az ország bármely intézményében
megállhatták volna helyüket. E vonatkozásban szakápolókat is említhetne.
Tudja, hogy a végkielégítésüket megkapták, amit pályázati pénzből sikerült finanszírozni.
A Sürgősségi Betegellátó Osztálynak miért nincs területi felvevő körzete?
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Szerződéskötésnél is mondta, hogy 1.5 milliárd befektetői összegnek 4.5 milliárdnak
kellett volna lennie. Most 1.3 milliárdos beruházás történt. Csökkent az építési és a
műszer beruházás mértéke is, a műszerparkkal együtt. Úgy volt, hogy az átvett
személyzetet megtartják, az is csökkent azóta. Kórház teljesítménye is lecsökkent 4.5
milliárdról 2.9 milliárdra. Az ágyszám is lecsökkent, mert a finanszírozás rákényszerítette
a befektetőket.
Jelenlegi műszerek megfelelőek az új egészségbiztosítás feltételeinek? Hogyan tudják
ennyi emberrel ilyen beruházás végrehajtással a körzet ellátását?
Halász Balázs képviselő:
2006-os levélben is benne van, hogy további létszám csökkentést nem terveznek. Hol volt
eddig ez a 2006-os levél? Miért nem láthatták idáig?
Egy hónapokig váró beteget a mentők kénytelenek voltak hazavinni helyhiány miatt. Ki
fizet ilyenkor a mentőnek?
Korábbi 162.5 milliót fejlesztési hitelt felemelték 610 millió Ft-ra. Ki vette fel ezt a pénzt?
Egy szegedi ismerősétől tudta meg, hogy a sürgősségi betegellátó osztálynak a mai napig
nincs használatbavételi engedélye. Így van?
Máté Lajos képviselő:
A 2006-os levélben szerepel, hogy egy elszámolási évnek vége van. Most is vége van ezek
szerint egy gazdasági évnek. Miért nem látnak 2007 évi adatokat?
Mennyi tőke emelésre került sor a beruházásoknál, vagy csak hitelből fejlesztettek?
Mekkora a hitelek költsége?
Jerémiás Béláné képviselő:
Miért 3 orvos van a szülészeten és a nőgyógyászati osztályon? Mi lesz akkor, ha közülük
egy megbetegszik és operálni kell?
Soós Árpád képviselő:
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Mit tesznek annak érdekében, hogy a Diagnosztikai vizsgálatnál a várakozási idő
csökkenjen? Most több hónap a várakozási idő. Ez idő alatt annyira elhatalmasodik a
betegség, hogy már nem is gyógyítható.
Korábban a beküldés napján megvizsgálták a beteget. Ma már ez elő nem fordul Ennyit
fejlődött az egészségügy?
Halász Balázs képviselő:
Milyen háttér számításokkal támasztották alá a mosoda megszüntetését? Mennyivel
gazdaságosabb a mosnivalót elszállítani Kalocsára?
Kazánok teljesítménye túlméretezett. Miért?
Hütőház miért nem működik?
Miért kellett új társaságot alapítani a fűtési rendszer felülvizsgálatára?
A nőknek és a férfiaknak meddig kell még egy fürdőhelyiségben fürődni? Nagyon
visszafejlődtek a lehetőségek.
Mikor fejezik be az épület rekonstrukcióját? A 11. szint felett nem fejezték be a fejlesztést.
Miért?
Hunyadi Péter képviselő:
Mi volt az értelme, hogy jól működő, nyereséget termelő vállalkozások már nem a
kórháznak termelnek nyereséget?
Dr, Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdések közül egyet válaszol meg, mely szerint a 2006-ban kelt levél, amit
az előterjesztéshez csatoltak, nála és az alpolgármesternél volt mostanáig. 2006. október
1-jén voltak a polgármester és önkormányzati képviselői választások, 4-én nem tudta
megtárgyalni még az új testület. Akkor egy megbeszélést tartottak a befektetőkkel. Akkor
volt a súlyponti kórház előkészítése, azt követte a finanszírozás kialakítása, és abban
maradtak, hogy akkor terjesztenek be szerződés módosítási kérelmet a képviselő-testület
elé, ha világossá válik az új helyzet. Ennek most jött el az ideje.
Kollányi Gábor ODT elnök:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva előljáróban elmondja, hogy a kérdések során az a
képzete támadt, hogy minden rettenetesen rosszul működne ebben a kórházban. Neki
nem ezeket a híreket mondják a város lakói.
Működik egy olyan sürgősségi betegellátó osztály, amihez az itt járó osztrák
helikoptervezető gratulál.
4.5 millárdos OEP finanszírozással vették át ezt a kórházat, idén 3 milliárd alatt lesz a
finanszírozás és a kórház még mindig működik. Ugyanannyi beteget lát el, mint annak
idején. A kórház dolgozói nagyon sokat dolgoznak azért, hogy az ellátást ilyen pénzügyi
feltételek mellett is biztosítani tudják . Ez a 3 milliárd Ft OEP finanszírozás , a dolgozói
bértömeg összegének felelt meg, amikor a kórházat átvették. Ezen kívül van a működtetés.
Létszám leépítést azért hajtanak végre, hogy a működtetést biztosíthassák.
A kórház profilját meghatározták számukra. A területi besorolási rendszerben nem
szerepel kardiológia, gastroenterológia, ennek ellenére csinálják azért, hogy a
lakosságnak jobb szolgáltatást tudjanak nyújtani.
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Ellátások nem szűntek meg. Szemészeti ambulancia működik a kórházban. Szemészeti
műtéteket profilirozták át és egy napos sebészet keretében kívánják azt elvégezni. A
bőrgyógyászat is mint szakma működik, nem osztályként. Az izotóp diagnosztika egy
eljárás, ami kiszolgálja a szakmát. Két részletben lehet csoportosítani. Egyik nem
használt már nem korszerű rész, a másik lényegesen nagyobb fejlesztést igényel. Ez a
része onkológiai centrumokhoz kapcsolódik. Azt a logikus megoldást választották, hogy
azt a részét ami alternatív technológiával kiválthatók, azt átprofilirozták más jellegű
technikára. Onkológia itt soha nem működött. Az Orvos Kollégium nem javasolta
fejlesztését Kiskunhalason. Fejleszthetik, de nem lesz finanszírozása. Szűkös gazdasági
helyzetben megkeresték azt az optimumot, amivel lehet működni.
Mátrix rendszerben dolgozik ma az USA korházainak 80%-a, Európában a közkórházak
döntő része. Lényege, hogy a beteg igényei határozza meg az ellátási szintet és nem az
orvosi szakma. Megpróbálnak olyan rendszert létrehozni, amiben nem a konkrét szakma
a preferencia, hanem a konkrét ellátási forma.
Ebben a kórházban van egy akut ellátási szint, ahol a legmagasabb orvosi készültséget
kell biztosítani. Van egy elektiv ellátási szint, ahol tervezhető létszámot kell biztosítani,
és van egy krónikus ellátás, amihez csak orvosi készenlétet kell tervezni és ápolást kell
biztosítani. Van még a speciális diagnosztika szintje. Ezen szinteken olyan részlegeket
hoznak létre, ami nem szakmai profil alapján, hanem kiszolgálói profil alapján működik.
Azaz működnek a kórházban a kúraszerű ellátások. Egy infuzióra nem kell két hétre
befeküdni, hanem bejön a beteg, és az infúzió felvétele után haza megy. Egy ágyon három
beteget el lehet látni egy napon belül. Ez az osztály nem működik éjszaka, és hét végén.
Cél, hogy a betegforgalom ne csökkenjen. Kevesebb létszámmal, kisebb költségekkel kell
ellátni a betegeket.
Egy napos sebészetet azért preferálják, mert tervezhető és nem kell a kórházban sokáig
tartózkodni a betegnek. Rövid ellátásra törekszenek. Ezek az ellátási formák működnek,
beváltak. Bárhol Európában ezek találhatók.
Kéri végiggondolni mi a beteg érdeke? Olyan környezetbe kerülni, ahol a betegsége
súlyosságának megfelelő elhelyezést és ellátást kap.
Azt is átgondolásra ajánlja, hogy jó-e a nőgyógyászatot a szülészettel együtt működtetni,
mert közös szakma az orvostársadalmon belül. Megítélésük szerint nem ez a jó módszer.
Az újszülött osztálynak el kell válnia a nőgyógyászattól, ami sebészeti jellegű kategória.
Azért működnek matrix rendszerben, mert így tudnak kijönni a finanszírozásból. Ezért
van probléma a magyar kórházak 80%-nál, mert nem tudták követni azokat a
változásokat, amiket szükséges volt. Ennek az az ára, hogy tudomásul kell venni, hogy a
fekvőbeteg finanszírozása kevesebb.
Sajnos az a működési modell, aminek a célja a tartalékok biztosítása a fejlődéshez, az
válságkezelési módszerré vált.
A beruházásokat azért folytatják, mert így érték el azt, hogy súlyponti kórház lett a
Kiskunhalasi,
a Sürgősségi Betegellátási Osztály
megépülésével. Szeretnék a
komfortosítást elérni, 2-3 ágyas, fürdőszobás kortermek megvalósításával.
Az energetika azért lett ilyen üzemméretű, mert ez a kórházi modell klímatizált
kórtermekből áll. Elkészült az a hűtőház, amivel majd klímatizálják a kórházat. 10 éves
programot gondoltak végig és annak alapjait rakták le.
Számukra kijelölt létszámot kell biztosítaniuk, mert a kórház költségvetése alapvetően
behatárolja a létszámot. Kérdés az, hogyan lehet kisebb létszámmal dolgozni.
Sajnos racionalizálniuk kell ezért szeptember eleje és év vége között nem lesz könnyű a
kórházi dolgozók élete. Van egy átalakítási és átszervezési folyamat, ami nem könnyű.
Nem hisz abban, hogy ezáltal az ellátás szintje romlott volna. A dolgozók feszültek,
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túlterheltek. Négy hónap türelmet kértek a dolgozóktól. Belátással kell velük szemben
lenni, mert ezt az átmeneti időszakot ki kell bírni ilyen körülmények között. Ha az
önkormányzat ennél többet szeretne, akkor segítenie kell. Van olyan önkormányzatuk,
akik hozzátesznek a költségvetéshez. Több száz milliós támogatásról is tud számot adni.
Amennyiben hozzátesznek a működési költségekhez, lehet több dolgozóval működtetni a
kórházat.
Ők a fejlesztések miatt jöttek ide és a racionális szempontokat be kell tartaniuk.
Kérdésként merült fel a minimum feltételek megléte, de ezt az ÁNTSZ ellenőrzi. A
hatósági engedélyeik megvannak.
Számviteli tv. szerint a felvett pénzeszközök saját pénzeszközként funkcionálnak,
önkormányzati tulajdon nem lett megterhelve, önkormányzat nem lett eladósítva.
Sajnos a területi ellátási terv nem adott területet a Sürgősségi Betegellátási Osztálynak.
Ennek ellenére ellátják ezt a feladatot. Nem lenne rá kötelezettségük, mégis megteszik.
Nem érti a vonatkozó számonkérés irányultságát.
Szakemberek elbocsátásra vonatkozó kérdés jogos, de tudomásul kell venni, hogy vannak
olyan szakmák, aminek igénybevétele Kiskunhalason nagyobb, és vannak helyek ahol
kisebb. Megpróbálnak egy olyan orvos szakmai profilt kialakítani, ahol az orvos és a
mellette dolgozó szakember munkaideje nem tölti ki a teljes időszakot, olyan orvosokat
találni, akik hajlandók szerződve, részmunkaidőben dolgozni. Megpróbálják ezeket a
szakmákat így működtetni, hogy nem vonnak el az ápolástól személyzetet és azt a
bérkeretet, amit ki tudnak fizetni az ápolásra, lehetőleg optimálisabban tudják
felhasználni. Felmérték, hogy hol vannak tartalékok a szakmában. Melyik orvosnak nincs
teljes munkaidőben igénybevett teljesítménye.
A szemészeten a műtéti órák heti egy napra korlátozódnak. Nincs többre igény. Nem
tudnak egy teljes hétre kiállítani műtő lehetőséget, ezért döntöttek az egy napos
sebészetben. Ennek beruházási igénye lesz. Elkezdték a műszerek, eszközök beszerzését.
20 milliós beruházás, de megoldás egy adott feladatra úgy, hogy a többiek egzisztenciáját
nem kockáztatják.
Azok a működési modellek, amit ők láttak és próbálják megvalósítani, jól működnek. Ha
jól tudják megcsinálni, akkor a jelenlegi személyzet elég lesz. Kiskunhalasi kórház
ellátottságát nem 110 orvossal képzeli, mint ahogy a múltban volt, hanem 150 orvossal,
akik közül mindössze 50 főállású. A többiek szerződéses jogviszonyban állnának.
Több profil jelenik meg adott területen ami más orvosi képzettséget igényel, de az nem
teljes időszakban, mert specialistákat nem tudnak állandó itt létre megfizetni.
Mosoda azért szűnt meg, mert most fele áron tudják ezt a szolgáltatást biztosítani és a
gazdaságossági elvek ezt megkövetelik. Volt egy felújításra szoruló mosoda, ami az
üzemméret egynegyedén működött. Volt egy próbálkozásuk, hogy Bács-Kiskun Megyében
valamennyi kórház megpróbáljon létrehozni egy mosoda cégét, de nem tudták
megteremteni, mert nem volt politikai konszenzus.
Diagnosztikai vizsgálatoknál előfordulnak betegségek, ahol várni kell, de ez nem
általánosítható. Ha ez általános, akkor jelzést kér konkrét esetek megjelölésével, hogy
kivizsgálhassák.
A mikrobiológiai eredmények esetében tudni kell, hogy a bacilusok meghatározott idő
alatt fejlődnek ki. Több hónapos várakozásról konkrét eseteket kér és kivizsgálják
azokat. Tudja, hogy vannak esetek, amikor túlterheltség van, többet kell várni, de nem
akarják tipikussá tenni ezeket. A beteg nem küldhető vissza. Lehet, hogy előfordult
néhányszor, de pontos adat alapján kivizsgálják és megszüntetik ezt a jelenséget.
Az elhangzott esetek nem képviselő-testületen megoldandó kérdések. Amennyiben hasonló
ügy a képviselők tudomására jut, jelezzék a főigazgató úrnak, akinek azonnali intézkedést
kell tennie.
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Késlekedés miatt 2006. október 1-jén tudták meg, hogy miként alakul a finanszírozásuk.
Nyár elején senki nem tudta, hogy milyen paraméterekhez kell igazodniuk ebben az
évben.
A közhasznú jelentések nyilvánosak, tőlük időközi mérleget nem kért az önkormányzat.
Gazdálkodásuk megtekinthető, ha kell a honlapjukra felteszik azt.
Amennyiben szakbizottságot hoznak létre és sűrűbben kérnek eredményt, azt szolgáltatni
fogják. Kérése, hogy a bizottságban a jogi iránymutatást jól ismerő személy is legyen.
Megítélése szerint 2004 június 1-jéhez képest fejlődött a kórház. Halasnak nincsenek
túlélési problémái. Legalább a dolgozókat becsüljék meg azzal, hogy elnézik a hibájukat.
Dr. Kiss József főigazgató:
A válaszadást az alábbiakkal egészíti ki:
Emlékezteti a képviselő-testület tagjait, hogy a Mátrix rendszerű kórház 2001-ben
alakult. Ez nem újdonság. A finanszírozási feltételek miatt szigorúbban be kell tartani a
szabályokat.
A 2006. október 4-én kelt levélben szerepelt, hogy a kórház nem tervez nagyobb
ágyszám leépítést, mert az akkori struktúrához ekkora személyzetre szükség van. Akkor
még nem tudták, hogy a súlyponti kórház jogi szabályai következtében több mint 100
ággyal csökken a kórház ágyszáma. Az nyilvánvaló, hogy 660 ágyszámhoz szükséges
személyzet 560 ágynál nem tartható.
A szülészeten 5,5 orvos státus van. A kórháznak induláskor 1300-1500 szülése volt 6
orvossal. Most 750 esetet sem éri el a születések száma, amihez 5.5 státus biztosított.
Kétségtelen tény, hogy közöttük vannak nyugdíjas-, és szerződött időben dolgozó
orvosok is. Ráférne a szülészetre is egy frissítés.
Ultrahang diagnosztika sérelmeket kivizsgálják.
Radiológiai
diagnosztika
vonatkozásában 3-5 napos előrejelzések vannak. Ezért is kér pontos visszajelzést, hogy
megnézzék a várakozási idő hosszának okát.
A műszerpark sok hiányossággal küzd még, amit az elkövetkező években orvosolni kell
annak érdekében, hogy a beteg ellátást jobbá tudják tenni és igyekeznek minél hamarabb
a betegek igényeinek megfelelő ellátást biztosítani minél rövidebb kórházi bent fekvés
mellett.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
A megállapodás módosítása során mit vár a befektető az önkormányzattól?
Kollányi Gábor ODT elnöke:
Kész javaslatot tettek le a Kormány asztalára, amit nem vettek figyelembe, de
véleményük szerint a javaslat jó, amit szeretnének végigbeszélni a képviselőkkel. Lengyel
János sebészorvos bevonása a kórház vezetésében azt célozza, hogy az orvosok érdekei
képviselt legyen a kórház szövetségben. Úgy legyenek képviselve, hogy közös alapon
nyugvó megoldás szülessen.
Az önkormányzattól a beruházási program aktualizálását várják. Egyrészt a kórház
finanszírozásához történő igazítását, másrészt a műszer programnak módosítását és a
kórház rekonstrukciójának általuk javasolt módjának elfogadását. Elhangzott, hogy 4.5
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milliárd kell a kórház teljes rekonstrukciójához. Vitatkozik ezzel a megállapítással, mert
4 milliárd elég, de ennyi biztosan kell.
Ezt a programot szeretnék elfogadtatni. Európai UNIÓS pénzekre szeretnének pályázni,
ehhez szükséges az önkormányzat együttműködése. Ilyenkor az önkormányzat pályázik és
az ő tulajdonába kerül ami ezen a pénzen elkészül.
Dr. Kiss József főigazgató:
Nem adott választ egy kérdésre, a Sürgősségi Betegellátási Osztály tekintetében. Erre
vonatkozóan ÁNTSZ és MEP szerződéssel is rendelkeznek. Mindkettő érvényes, tehát
jogosan végzi feladatát.
Területi ellátási kötelezettséget nem kapott az osztály, aminek egyeztetése jelen
pillanatban folyik a regionális ÁNTSZ Központtal és Kecskemét, Baja város
intézményeivel. Egyre nagyobb valószínűséggel mondható ki, hogy erre is születik
orvoslás.
Arra is van remény, hogy a kihagyott belgyógyászati felsorolt kardiológia, diabetológia,
strog ellátás és endoklinikai terület is megkapja az engedélyét.
A kiskunhalasi kórház krónikus ellátásra kapott kötelezettséget, de krónikus ágyszáma
nincs. Ennek az átadása is folyamatban van.
Hozzászólások
Dr. Szász Éva képviselő:
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi ellátás. Azért adta át a feladatot a
befektetőnek, hogy továbbra az önkormányzatot ne terhelje felelősség, de beszámoltatási
kötelezettsége megmaradt.
A vezetők azt mondják, hogy jól működik a kórház, de ők ( orvosok ) naponta találkoznak
panasszal. Arra fogják az embereket buzdítani, hogy minden szinten jelezzék
problémáikat, hogy azok kivizsgálásra kerüljenek.
Nem tudja elfogadni, hogy az egészségügyi reform azt jelenti, hogy a betegek ellátása
meginoghat. Azt kérik, hogy a szerződésben rögzítetteket tartsák be, amire rövidesen
vissza szeretnének térni szakmai fórum keretében.
Halász Balázs képviselő:
2006. januári újságból idéz: „ Füzes Attila, akit láthatóan senki nem tud lenyelni, sem a
városvezetés, sem a kórházi kollektíva, sem a befektető. Talán senki sem tudja mi folyik
odabent.
De egy biztos. 2006-ban végre 9 év után pontot kell tenni arra a belső békétlenségre,
amely rendkívül komoly károkat okoz a kórháznak és a városnak is.”
Az idő eltelt, de a feszültség megvan a kórházban. Hallani sok panaszt a városban és több
beteg elmegy a helyi kórházból máshová gyógyulni.
Három éve üzemeltetik a kórházat és csak most derült ki, hogy veszteséges a mosoda?
Azonnali intézkedést kellett volna kezdeményezni.
A Sürgősségi Betegellátó Osztály előtt ha 2 mentő beáll, akkor a kerekes széket nem
lehet kivenni a mentőautóból, csak ha a másik bent álló mentőautó kitolat. A tolatást is
helytelennek tartja. Nem hiszi, hogy a befektetőnek ne lett volna még annyi pénze, hogy
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kialakítsa úgy a bejárót, hogy a mentők körbe tudjanak közlekedni. Most földes úton
jönnek ki a mentők a bejáróról.
A dolgozók fáradtak. Nagy erőfeszítést tesznek és várják, hogy mikor lesz jobb a
helyzetük. Mennek egyik szintről a másikra, mert a Mátrix rendszer ezt kívánja meg.
Furcsa, hogy Kiskunmajsára küldtek szájsebészeti beteget.
Az épület egy része nincs rendben. Üvegek zuhantak ki a 10. emeletről a közelmúltban.
Pontosan meg tudja mondani, hol történt, ha szükség van rá. Az ablakok átmeneti
megoldással lettek rendbe téve, ami ennyire tartós.
8. szintet nem használják de tudomása szerint a napokban ezen a szinten is több ágyat
igénybe kellett venni, mert a betegeket el kellett valahol helyezni.
Végül felajánlja, hogy pontosan megnevezi azt a három embert, akit vissza kellett vinni
helyhiány miatt.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Kórház működtetésbe adása komoly vitákat gerjesztett már a pályázat kiírása előtt is. A
FIDESZ frakció mindig az ellátási körzet betegeiért és a kórház dolgozóiért küzdött.
Azért, hogy biztosított legyen az azonos színvonalon a betegek ellátása és azért, hogy a
befektető tartsa meg a dolgozói létszámot. Ök erre már akkor sem láttak garanciát
sajnos.
Ezért aztán őket a fejlődés kerékkötőjének nevezték és megkapták, hogy nem akarják a
kórházban a beteg ellátás magasabb színvonalát. Megtörtént a pályáztatás, a tőke
befektetővel a szerződéskötés és 2004. június 1 óta a pályázaton nyertes cégcsoportra
bízta az akkori MSZP- VPK-s többség a kórház működtetését.
Szorongó várakozással néztek a jövő elé. Talán némelyikükben az is megfogalmazódott,
hátha a többségnek lesz igaza, valóban jobb lesz a műszerezettség, javulnak a munka
feltételek, a hiányzó orvosok helyére a legjobb szakembereket szedik össze majd az
országból. A beteg ellátás magasabb színvonalával büszkélkedhet a kiskunhalasi kórház.
Bárcsak így lett volna!
Sajnos az elmúlt három év tapasztalatai alapján nem ezt mondhatják el.
A dolgozói létszám drasztikusan csökkent, a műszerek elöregedtek, nincs gyógyszer,
osztályokat szüntetnek meg, vagy vonnak össze. A mosoda már nem végzi eddigi
tevékenységét, legutóbb onnan küldtek el 17 embert. És mi lesz a betegekkel? Vajon az ő
létszámuk is drasztikusan csökkent az utóbbi időben?
Ezt nem tudja elképzelni, erről nem beszél senki, pedig állítólag az ő érdekükben történik
itt Kiskunhalason minden.
Épület beruházások történtek az elmúlt években sok pénzért, csak azt nem tudja, hogy
mennyivel lett ezzel jobb a beteg ellátás színvonala. A helyi újságban várható újabb
milliárdos épület beruházásokról olvashatnak ahelyett, hogy a kialakult helyzet és az
egyre romló állapotok javításáról informálnák a lakosságot.
Azért is elvárható lett volna ez, mert tájékoztatójuk végén a jelenlegi megszorítások miatt
nem látják a beruházások eredeti szinten történő megvalósulását és már a kórház
működőképességének megőrzése is komoly nehézségekbe ütközik a befektetők részéről.
Az eddigi működésük alapján úgy látja, hogy a helyi egészségügyi kapacitást súlyos károk
érték az utóbbi években, a beruházások fedezetét leépítésekkel, elbocsátásokkal tudták
szinten tartani és
véleménye szerint ez így nem mehet tovább. Mint minden
vállalkozónak, így a befektetőnek is kockázatot kell vállalni a saját tőkéje rovására. Szó

32

sem lehet további elbocsátásokról és nem veszélyeztethetik tovább ezzel a körzet
betegeinek az ellátását.
Éppen ezért szükségesnek látja, hogy Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
rendszeresen ellenőrizze a megállapodásban foglaltakat. A betegeket és a dolgozókat,
arra kéri, hogy a visszásságokat jelezzék a képviselők felé, hogy a nyilvánosság erejével
is próbálják kikényszeríteni a megállapodás maradéktalan betartását.
Végül megkérdezi, hogy az említett kisebb ágyszámú kórtermek kialakítása valóban a
körzet átlag betegeinek komfort érzetét fogja javítani, vagy más elképzeléseik van, esetleg
fizetős betegek ellátására számítanak?
Jerémiás Béláné képviselő:
Kórház privatizáció kapcsán becsapott halasi polgárnak érzi magát. Korábban 2004
előtt is volt olyan szakrendelés, ahová hosszú várakozás után lehetett bejutni. Meghallva,
hogy a befektető milyen sok pénzt akar befektetni azt hitte, hogy ez meg is valósul és
esetleg orvosok felvételével bővítik a létszámot, hogy a betegeknek ne kelljen annyit
várakozni.
Ennek éppen az ellenkezője valósult meg, orvosokat, ápolókat bocsátottak el, így sok
helyen tovább nőtt a várakozási idő. Ezzel a reformoknak nevezett intézkedésekkel a
családok megélhetését veszélyeztették és tették tönkre. 2004 óta nem javul, hanem
tovább romlik a helyzet. Néhány konkrét esetet mesél el saját tapasztalata alapján. (
Hónapokig várakozott a reumatológiai vizsgálatra, vérvételnél több mint negyven
várakozótól egyetlen nővér vette a vért, és két osztály vizsgálati eredményének
biztosításához kétszer kellett vérvételre elmennie, továbbá az adminisztráció több időt
vesz igénybe mint maga a vizsgálat))
Az orvosok, ápoló személyzet mindent megtesz a betegekért, erőn felül dolgoznak és
reszketnek a félelemtől, hogy a reformoknak nevezett szörnyűséget hogyan élik túl.
Valóban feszültség van a kórház dolgozói között, mint ahogy ezt Kollányi Gábor is
mondta.
Váradi Krisztián képviselő:
A hallottakat felháborodással hallgatja. Már a kérdéseknél azt érezte, hogy a
nyilvánosságot kihasználva jót kampányol a többségi frakció.
Mindenki felelős a kialakult helyzetért, kivéve a FIDESZ-t.
Megítélése szerint egyetlen dolog miatt vannak a jelenlegi helyzetben, ami a többség által
tanúsított politikai magatartás.
Azért nincs változás 16 éve, mert senki nem mer hozzányúlni a begyökerezett rossz
struktúrához.
Azt kell megérteni, hogy 4.5 milliárd OEP finanszírozással vette át a befektető a
kórházat, ami mára 2.9 milliárdra csökkent. 1.5 milliárddal kevesebb a finanszírozás éves
szinten. Ha nem adják át működtetésre a kórházat, akkor két lehetőség állt volna elő:
Megtartják az akkori színvonalat, de fejleszteni nem tudtak volna. Nem lenne sürgősségi
betegellátó osztály, nem lenne súlyponti kórházuk.
Évente 1.5 milliárdot kellene a kórház működéséhez adni a költségvetésből.
A másik lehetőség, hogy az önkormányzat nem tudja előteremteni az 1.5 milliárdot, amit
a befektető ( aki nem költségvetési szerv) egészen más lehetőségekkel teremtett meg.
Azért tartanak itt, mert a FIDESZ által tanúsított magatartás miatt nem történt semmi 16
éve ebben az országban.
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A Kormány nem azért tesz megszorító intézkedéseket az egészségügyben, mert
sanyargatni szeretné a magyar népet, hanem azért, mert amit az ország lakossága a
társadalombiztosításba befizet, az a pénz nem elég arra, hogy az egészségügyet ilyen
színvonalon tudja működtetni. Megoldás, hogy hozzá kell nyúlni a rendszerhez. Túl sok
kórház működik Magyarországon. Be kellett volna zárni néhány kórházat. Ez is a
politikán akadt el és azon a magatartáson, hogy nem csinálni semmit, minden úgy van jól,
ahogy van!
Mi lenne a javaslatuk, ha ez nem tetsző a FIDESZ-nek? Ne csak Kiskunhalas
vonatkozásában, hanem rendszer szinten. Vezessenek le egy olyan matematikai képletet,
hogy pénzt teremtenek a semmiből. Ez a probléma és nem kampányolni kellene ebben a
kérdésben.
Maga is egyetért, hogy az egészségügyben a dolgok nem mennek jól, ezen kíván a
Kormány változtatni, még ha hibákkal is.
Itt van egy befektető, aki az önkormányzat válláról vett le egy komoly terhet és próbálja a
kórházat üzemeltetni, legalább ne akarják az ő dolgukat megnehezíteni, hogy ideológiai
kérdéseket értelmetlenül feszegetnek és papírról felolvasnak ide nem illő, a napirendi
ponthoz nem illő dolgokat.
Kószó János képviselő:
Fekvőbeteg ellátás önként vállalt feladata az önkormányzatnak. Jogszabályi előírás
szerint megyei kötelező feladatkör. Az önkormányzat szabadon dönthetett volna, hogy
nem működtet kórházat.
Aki figyelemmel kísérte az egészségügy körüli vitákat az elmúlt évtizedben, azok
tudhatták, hogy a szakmai vélemények abba az irányba tendáltak, hogy a korábban
működő 164 kórháznak 30-40 %-a megszüntetése lenne célszerű. Azokkal a pénzügyi
feltételekkel, amit az ország biztosítani tud, a fennmaradó kórházakra lenne csak
elegendő. Ebbe az irányba indult el a reform, de közben ez az elképzelés meghiúsult. Nem
csak az ellenzéki magatartás miatt, hanem a lobby tevékenységek miatt nem tudtak
megszüntetni 40-60 kórházat és a problémát szétterítették az összes kórházra, mert több
pénz nincs.
Az önkormányzatnak el kellett dönteni, mit tegyen a kórházzal. Az épület felújításra várt,
a fűtési rendszer elhasználódott, a minimum feltételeket nem tudta az önkormányzat
teljesíteni, ezért osztályokat kellett volna megszüntetni és visszafejlődik a kórház egy
egészségház szintre.
Ezzel szemben tőke befektetés esetén mindez kivédhető, de az önkormányzatnak erre
nincs lehetősége. Milyen döntést kellett hoznia a képviselő-testületnek? Átadják a
kórházat a megyének, akik feltételezhetően nem akarja az itteni kórház súlypontivá
fejlesztését. Az önkormányzati lehetőségek hiányában működésképtelenné vált volna a
kórház.
Lehet ostorozni a mostani helyzetet, lehet mondani, hogy jobbat vártak vagy reméltek.
Megítélése szerint részben kaptak jobbakat, részben pedig a körülmények megváltoztak.
Az önkormányzat ezekhez a körülményekhez nem tudott volna alkalmazkodni. Akkor a
képviselő-testület által megbízott vezető vezette volna a kórházat, aki nem tudott volna
mit tenni, csak a fenntartótól segítséget kérni a dolgozók megtartásához, a kórház
fenntartásához. Az önkormányzat felelőssége ebben teljes mértékű lett volna.
A befektető ennek a terhét vette le az önkormányzat válláról.
Feltehetően a felvetett rossz példák igazak, de a fő probléma az, hogy ebben a pénzügyi
helyzetben az induló állapothoz képest, ami 2004-ben volt, most megnyugtatóbb
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helyzetben van a kórház. Több türelmet kér, mert nem jogos az a hozzáállás, amit
tapasztal.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
40 éves orvosi gyakorlata alapján van egy kis köze a magyar egészségügyhöz. Egyébként
is az Országos Orvosi Kamara Felügyelő Bizottságának elnöke. Ezen kívül 22 évet töltött
az egyetemen, mint egyetemi oktató. Az oktatásügy kiváló dolgozója.
Soha nem szólt bele az oktatási kérdésekbe.
Kikéri magának azt a megjegyzést, hogy kampány célra használja fel az egészségügyet,
vagy bárki más a frakcióban.
Neki is van sok szakmai problémája, amit a kórházon belül megtárgyalnak és próbálnak
megoldani.
Halász Balázs képviselő:
Gondolják végig az MSZP frakció tagjai, hogy hány éve kormányozzák az országot?
Eddig miért nem mertek hozzányúlni az egészségügyhöz?
Dr. Szász Éva képviselő:
Nincs kampány. FIDESZ – KDNP négy évet kormányzott. Mai napig is rengeteg gond
van az egészségügyben.
Kószó János képviselő a kórház Kht felügyelő bizottság munkáját hogy segítette okos és
hasznos tanácsaival ?
Hunyadi Péter képviselő:
Halasiak megépítették ezt a kórházat. Fel nem tudja fogni, hogyan lehet azt állítani,
hogy üzemeltetni már képtelenek lennének. Csak az építéshez kellett a segítségük és a
pénzük?
Az országot működtetni kellene és akkor lenne pénz. Helytelen hozzáállás, hogy
megszorításokat kell alkalmazni és abból lesz pénz. Ez nem igaz. Az MSZP-SZDSZ
koalíció leültette ezt a kórházat, nem növekedik, nem működik, elmaradnak már lassan a
románoktól, bolgároktól. Ezért nincs pénz. Ha működik a gazdaság, akkor van pénz a
kórházra, oktatásra. Ez a megoldás!
Máté Lajos képviselő:
Milyen szolgáltatást kell minimálisan elvégezni a súlyponti kórháznak? Erre nem kaptak
választ. Ha kevés az idő, akkor írásban kéri . Mit fog ez a kiskunhalasi kórház elvégezni,
vagy milyen szintű szolgáltatást szeretne ellátni?
A pénzügyi beszámoló épületekre és műszerekre szétbontott fejlesztések sora. Az
épületeknél szereplő 544 millió a kazánház építés beruházásra költött pénz, az összes
beruházás 60%-t takarja. A többi célra már csak 40 % maradt. Az épületek nagy részét
bezárták, maradt az egyetlen központi épület az új gázmotoros generátor blokkal, ami
már elavult a magas gázárak miatt. Úgy tűnik, hogy az 540 millió Ft szépen kimutatott,
de jó részt az ablakon kidobott pénz.
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Nehezményezi még, hogy a hosszabb időn keresztül kormányozó MSZP a FIDESZ
szemére veti a jelenlegi helyzetet, aki 5 éve nem kormányoz. A Meggyesi-Gyurcsány
garnitúra nem tett semmit az egészségüggyel. Illetve tesz! Üzletet próbál csinálni az
egészségügyből, aminek törvényszerű következménye, hogy a legszegényebbek kikerülnek
ebből az ellátási rendszerből és a sor végén állva azt várják, hogy mikor halnak meg.
A HospInvest Kft felveti azt, hogy módosítani kell a szerződést, akkor elvárják, hogy a
gazdasági folyamatok hátterét is megismerhessék. Hatáskörrel rendelkező pénzügyi
testület megvizsgálhassa azokat az adatokat, amik a mostani gazdasági helyzethez
vezetnek, amire idáig nem volt lehetőség.
Összegezve: a felvett hiteleket kérik bemutatni, fajtánként, konkrét összegekkel, mekkora
a kamat és a felvételhez kapcsolódó minden költség évenkénti bontásban. A megvalósított
racionális intézkedések konkrét számszerű hatásai, milyen költségcsökkentések valósultak
meg és ezeknek mi volt a hatása. Pontos létszámadatokat kérnek 2004-2007 között
megbontva egyes alkalmazotti szintekre.
Amíg ezeket a számokat nem ismerik meg, addig beszélni sem érdemes a szerződés
módosításról.
Kószó János képviselő:
Érdekes felvetés, hogy ő sértegeti a halasi embereket, mert éppen felvállalja a többségi
frakció szemrehányását annak okán, hogy volt olyan bátorság benne és abban a
koalícióban, amiben az előző ciklusban dolgozott, hogy felismerve azokat a problémákat,
aminek következtében az önkormányzat nyakába szakadhat és tönkre mehet a helyi
egészségügyi ellátás, döntöttek. Fekvőbeteg szinten olyan döntés hoztak, ami nem volt
kijárt út, nem volt szimpatikus a politikai ellenfelüknek, de kórházi dolgozói körben sem,
ennek ellenére a szemrehányások bekövetkeztét is felvállalták, mert tudták, hogy
nagyobb bajt hárítanak el, kisebb baj árán.
A halasi lakosság nem tud összeadni pénzt a működtetésre, csak a beszedett adóból
lehetett volna valamit erre a célra fordítani. Ez az intézmény nem a lakosság külön
befizetett pénzén működik.
A felügyelő bizottsági hatáskört illetően hangsúlyozza, hogy a jogszabály megtiltja, hogy
gazdasági ügyekbe beavatkozzon. Amennyiben szabálytalanságot észlel, vagy a
tulajdonosi érdeksérelmét észleli, abban az esetben köteles jelzéssel élni és köteles
minden olyan lépést megtenni, amire a jogszabály felhatalmazza.
Felügyelő bizottság tagjai közül egyik orvos, másik jogász, harmadik közgazdász, csak
szakmailag értékeli a tulajdonos szempontjából az ott folyó folyamatokat, nem tanácsokat
adnak.
Lukács László alpolgármester:
Amennyiben a befektető vállalja, akkor teljes körű jogi-, gazdasági-, orvosi-, ellátási-,
ápolási-, szakmai-, szakértői fórumot kellene szervezni, hogy tisztán lásson mindenki. Az
önkormányzat abban érdekelt, hogy az ellátás jobb legyen. Nem csupán jobb, hanem a
betegek számára is elfogadható jövőképet mutasson. Amennyiben ebben előbbre tudnak
jutni, akkor ez a testület segíteni fogja a fejlődést.
Ebben érdekeltek.
Ehhez kéri mindenki segítségét, hogy jussanak előrébb és kezdjék el a fejlődést.
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Kollányi Gábor ODT elnök:
A megválaszolatlan kérdésekre már nem térne vissza, de rendelkezésére áll bármelyik
képviselőnek, hogy megbeszéljék a felvetett problémákat.
A súlyponti kórházra vonatkozó kérdésre kitérve elmondja, hogy a Kiskunhalasi
Semmelweis Kórházra mint súlyponti kórházra van konkrét elképzelésük, ami egy adott
struktúra, az épület egy adott elrendezése. Az eddigi intézkedésük ezt a kerek koncepciót
segítik kialakítani.
Maga is többször felvetette már, de érdeklődés hiányában elmaradt a közös megbeszélés.
Támogatja, hogy üljenek le és egy csoport foglalkozzon ezzel aki meghallgatja a
koncepciót. Le van írva ez a koncepció, de aktualizálható. Készek arra, hogy leírják,
hogy a súlyponti kórházat ők hogy képzelik el. Gazdálkodásba a betekintést biztosítják,
nincs titkuk. A Kórház Kht. minden adata a szükséges bontásban rendelkezésre áll.
Támogatja, azt az elgondolást, hogy a szakbizottsággal üljenek le, tekintsenek bele az
adatokba, hogy a bizalommal összefüggő kérdéseket elkerülhessék a jövőben.
Egy dolgot hangsúlyozni kell, hogy a fekvőbeteg ellátást a pillanatnyi finanszírozás nem
preferálja. A politikának volt két lehetősége: 1.) bezárja az összes kórházat, 2.) a 150
működő kórházat 2/3-részére szorítja össze.
A második mellett döntött, tudomásul kell venni, hogy ez a döntés érinti az ország összes
kórházát, és ezzel együtt kell tudni élni. Ezt a kérdést csak úgy lehet kezelni, ha
összefognak, mert csak az önkormányzattal közösen lehet megoldást találni.
Gazdaságilag a befektető dolga a feltételek megteremtése. Kérése, hogy a város
hasonlítsa össze egészségügyi gondjait mindazon városok hasonló gondjaival, hogy
megállapíthassák azt amit ő is képvisel. Kiskunhalas egyszerű helyzetben van azért mert
gazdasági erőként itt vannak mint befektetők. Legyen kontroll, de összefogás is.
Várja a kijelölt személyeket és a betekintésre kért pontos adatokat és próbálják meg
együtt továbbvinni ezt az ügyet.
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó 1.3 órás vita végén elmondja, hogy látszólagos türelmét annak köszönheti,
hogy többször megtette azt az összehasonlítást, amit a végszavában megfogalmazott
Kollányi Gábor befektető. Kiskunhalason már nem lenne kórház, ha a korábbi lépéseket
nem tette volna meg a képviselő-testület.
Ismerve a kisvárosok költségvetésének terhelhetőségét, a rendelkezésre álló forrásokat,
ezt a kórházat ehhez közeli szinten sem tudták volna működtetni.
A döntést azért kellett meghozni 2003-2004-es években, hogy esély legyen arra, hogy
távlatokban a kórház helyben megmaradjon.
Akkor nem tudták, hogy milyen lépések fognak bekövetkezni az egészségügyi ellátásban,
csak azt tudták, hogy a TB bevételek nem lesznek elegek a finanszírozásra. Azt tudták,
hogy van egy központ, kórházak bezárásáról szóló terv, és azt is, hogy jelentős mozgatás
lesz a fekvőbeteg ellátásban.
Azt határozta a korábbi testület, hogy megpróbálják megmenteni a kórházat, a befektető
átvállalta az önkormányzat helyett az üzemeltetés költségeit, és most van kihez fordulni.
Egyébként itt állna előttük a feladat, hogy a működtetéshez éves szinten szükséges plusz
300 milliót az önkormányzatnak kellene biztosítani. Akkor a többségi frakció
gondolkodhatna hogy mentik meg a kórházat és a dolgozóit.
Nem a matrix rendszer szükségességénél tartanak, hanem ott, hogy mikor ülnek le
közösen határozzák meg a további feladatokat. Ezeket a lépéseket úgy kell megtenni,
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hogy a még mindig nem belátható egészségügyi kormányzati változásokat szintén túl
tudja élni a kórház.
Az biztos, hogy az önkormányzatnak nem kötelezően ellátandó feladata a kórházi
fekvőbeteg ellátás. Kimondhatják annak megszüntetését is. Ilyen szándék nem
fogalmazódhat meg Kiskunhalason. Nincs is ilyen szándék meggyőződése szerint.
Nem a befektetőnek kell segítséget adni, mert ő saját érdekeit fogja védeni. Fel tudnak-e
nőni ahhoz a feladathoz, hogy érdemi konzultációt folytassanak le működtetésről,
beruházásról, fejlesztésről, beteg ellátásról, személyi és szakmai kérdésekről és a
működtetés során felmerülő problémákról. Az ellátás felelőssége mindaddig az
önkormányzaté, amíg ezt a feladatot teljesíteni akarják.
Valamennyiük érdeke, hogy a kórház jó állapotban legyen, a befektető itt maradjon, és
hogy minden lépést a képviselő-testület ismerjen. Ezt kell megvalósítani és a
bizalmatlanság remélhetően ezzel megszűnik.
Támogatja az alpolgármester úr indítványát, alakuljon meg az előkészítő bizottság,
nézzék át az összes feladatot, legyen egy szakmai áttekintés is. Novemberre készüljön el
ennek a felülvizsgálata, tárgyalja meg azt az érintett bizottság és a decemberi képviselőtestületi ülésre készüljön előterjesztés a szerződésmódosítási felvetésekről, amit az
önkormányzat megfogalmaz a befektetővel szemben. A befektető is előterjeszti az
elképzeléseit és akkor lehet érdemi vitát folytatni.
Ezzel zárja a tájékoztató megtárgyalását, melynek előterjesztését köszöni a befektetőknek
és a főigazgatónak. Talán kicsit közelebb kerültek a közös megoldáshoz.
Kéri a képviselő-testületet, hogy határozat hozatal nélkül vegye tudomásul az
elhangzottakat.
A Képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót.
00007 Új napirendi pont
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Egyesített Szociális Intézmény és Családsegítő Gyermekjóléti
Intézmény és Krízisellátó Intézményei szakmai feltételeinek biztosítása vonatkozásában
kötött hatósági szerződés módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István népjóléti osztályvezető:
A szociális ellátórendszer átszervezése és kistérségi működtetésbe adása 2008. január 1től történik meg, ennek okán szükséges a hatósági szerződésben foglalt határidő
módosítása, amihez kéri a képviselő-testület támogatását.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületének.
No: 8
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Ideje:2007.10.01 16:57:23
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251/2007Kth.
Egyesített Szociális Intézmény és a Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat
és Krízisellátó Intézményei szakmai feltételeinek biztosítása vonatkozásában
kötött hatósági szerződés módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul az Egyesített Szociális Intézmény,
valamint a Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei
tekintetében a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalának Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségével megkötött hatósági szerződés
módosításához az alábbiak szerint:
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által kötött 194-11/2007. számú, a
Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményeire vonatkozó
Hatósági Szerződésben foglalt
 a szakmai működéshez kapcsolódó alapdokumentumok (SZMSZ, szakmai
program, munkaköri leírások, egyéb szabályzatok, stb.) átdolgozásának
2007. október 31-i teljesítési határidejét 2007. december 31. napjára,
 a népkonyha jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő kialakításának 2007.
október 31-i teljesítési határidejét 2008.06.30. napjára módosítja.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által kötött 194-11/2007. számú Hatósági
Szerződésben foglalt, a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán megfelelő szakképzettséggel
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rendelkező intézményvezető alkalmazására előírt 2007. december 31-i teljesítési
határidőt 2008. március 31. napjára módosítja.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által kötött 210-6/20007. számú, az Egyesített
Szociális Intézményre vonatkozó Hatósági Szerződésben foglalt, a szakmai
működéshez kapcsolódó alapdokumentáció (SZMSZ, szakmai program, munkaköri
leírások, egyéb szabályzatok, stb.) 2007. október 31-i teljesítési határidejét 2007.
december 31. napjára módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Simon István Népjóléti osztályvezető
Kiss Henrietta szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
Gép Károlyné Egyesített Szociális Intézmény vezetője Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Nyilas László CSGYSZKI vezetője Kiskunhalas, Garbai Sándor u. 6.
Balogh Zoltánné Nefelejcs Szakosított Otthonvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati kötelező szociális feladat ellátási szerződéssel történő
átadása a „ Fogadj el” alapítvány részére, a feladatellátás és az ezzel kapcsolatos
szerződéskötés időpontjának módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 9
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252/2007Kth.
Önkormányzati kötelező szociális feladat – feladat ellátási - szerződéssel
történő átadása a Fogadj el! Alapítvány részére, a feladatellátás és az
ezzel kapcsolatos szerződéskötés időpontjának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 222/2007. Kth. számú határozat 1.) és 2.)
pontját az alábbiak szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Nefelejcs Szakosított Otthon keretén belül működő
Fogyatékosok Nappali Intézménye 2008. január 1. napjától a Fogadj el! Alapítvány
fenntartásába történő átadásához.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata
2008. január 1. napjától a Fogyatékosok Nappali Intézménye Alapítványi
fenntartásba történő átadásáról feladat-ellátási szerződést kössön.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Simon István Népjóléti osztályvezető
Balogh Zoltánné Nefelejcs Szakosított otthonvezető
Juhász György Fagadj el! Alapítvány Kuratórium Elnöke Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
Bentlakásos szociális intézményekben
élők jogainak és
érdekképviseletét biztosító Érdekképviseleti Fórum önkormányzati tagjainak kijelölése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István népjóléti osztályvezető:
2007. december 31-ig bíznák meg az Érdekképviseleti Fórumba felkért képviselőket, mert
2008. január 1-jétől új helyzet áll elő, amikor ismét előterjesztik a megbízást.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 10
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253/2007Kth.
A bentlakásos szociális intézményekben élők jogainak és
érdekképviseletét biztosító Érdekképviseleti Fórum
önkormányzati tagjainak kijelölése.

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő
Nefelejcs Szakosított Otthon és a Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó
Intézményei Érdekképviseleti Fórumaiba Kiskunhalas Város Önkormányzata
képviseletében tagként Halász Balázst delegálja 2007. december 31-ig.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő
Egyesített Szociális Intézmény Érdekképviseleti Fórumába Kiskunhalas Város
Önkormányzata képviseletében tagként Kószó Jánost delegálja 2007. december 31-ig
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Simon István Népjóléti Osztályvezető
Halász Balász képviselő Kiskunhalas, Széchenyi u. 28.
Kószó János képviselő Kiskunhalas Erzsébet királyné tér 1/D.
Balogh Zoltánné Nefelejcs Szakosított Otthon vezetője Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.
Gép Károlyné Egyesített Szociális Intézmény vezetője Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Nyilas László CSGYSZKI vezetője Kiskunhalas, Garbai Sándor u. 6.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A kistérségi hatósági – igazgatási feladatok ellátására kötött
együttműködési megállapodás felmondása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
2005 április 1-jén kötött együttműködést kistérségi településekkel különböző feladatok
ellátására az önkormányzat. Ezek a megállapodások 2006. év végén felmondásra
kerültek. 2005. április 1-jén kötött hatósági igazgatási feladatokat - amelyek tartalmazzák
a szabálysértést és birtokvitát-, ezt Kisszállás tekintetében 2005-től, Tompa
vonatkozásában pedig 2007. január 1-től látja el Kiskunhalas város ügyintézője.
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Ebben az évben jogszabály változás miatt a tulajdon elleni szabálysértéseknél az
értékhatár duplájára emelkedett ( 10 E Ft-ról 20E Ft-ra) így az ügyintéző már nem tudja
felvállalni a településeken is megjelenő többlet feladatot.
Egyeztetett Tompa és Kisszállás jegyzőjével, akik úgy nyilatkoztak, hogy el tudják látni
ezt a feladatot. Mindkét településen felsőfokú végzettségű ügyintézőjük van. Nem
zárkóznak el, hogy más megoldást keressenek. Az együttműködés felmondását szeptember
30-ig írásban kell jelezni Kiskunhalas Város Polgármesterénél.
Kérdések
Hunyadi Péter képviselő:
Ferenczi Krisztina a szabálysértési előadó neve. A jegyző rokona, vagy csak névrokona?
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Rokona, de összeférhetetlenség nincs közöttük.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
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254/2007Kth.
A kistérségi hatósági-igazgatási feladatok ellátására kötött
együttműködési megállapodás felmondása.
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Határozat
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többszörösen módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7.§-ának
rendelkezései szerint 2005. április 01. napjával kötött „hatósági-igazgatási feladatok”
ellátására szóló együttműködési megállapodást 2007. december 31. napjával felmondja.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a
megszűnés napjával a pénzügyi elszámolást készítse el és azt küldje meg az érintett
önkormányzatok számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Káposzta József Tompa város jegyzője
Ceglédi Zoltánné Dr. Kisszállás jegyzője
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Harkakötöny jegyzője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kristóf Sándorné aljegyző:
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 1-jén alakult. Akkor az előterjesztés
mellékletét képező társulási megállapodást minden tag település egyhangú szavazattal
jóváhagyta. A módosítás is hasonlóképpen működik. Minden tagtelepülésnek azonos
tartalmú határozatot kell hoznia ebben a kérdésben.
A módosítás technikai jellegű. Határidők váltak oka fogyottá, amit törölni javasol.
Átvezetésre kerülnek a képviselő-testületi döntések. A tagdíj nem szűnt meg, de a társulási
megállapodásból kikerül, mert a költségvetés meghatározásakor állapítják meg.
Felmerült, hogy miért maradt a megállapodásban, hogy 2004. június 1-től határozott
időre kötik a megállapodást 2007. június 31-ig.
Ennek az az oka, hogy egy pályázati támogatásnál három éves együttműködési
kötelezettséget kell vállalnia a társulásnak. Ezért célszerű a szabályozás fennmaradása.
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Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Társulási Tanács ülése nyilvános, bárki részt vehet rajta. Ennek ellenére úgy kellett
kikövetelni, hogy a tanácskozás időpontját és témáját tegyék nyilvánossá. Ennek most
Gyovai István irodavezető a világhálón tesz eleget.
A legutóbbi Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság ülésen azt kérte,
hogy a bizottság részt vehessen tanácskozási joggal a Kistérségi Tanács ülésein.
Weiszenberger László képviselő ezt nehezen tudta elképzelni, mert akkor minden település
bizottsága ezt kérhetné- hozta fel indokként. Ő mint területi referens tanácskozási joggal
vett részt eddig is a kistérségi társulási tanács ülésein.
Megismétli a bizottsági határozatban foglaltakat, hogy a bizottság részére a tanácskozási
jogot biztosítsák.
Dr. Várnai László polgármester:
Javasolja a vonatkozó jogi szabályozás áttanulmányozását, amit követően meggyőződhet
a képviselő úr is, hogy ki vehet részt tanácskozási joggal a kistérségi tanács ülésén.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Azt szeretnék tudni előre,
hogy milyen elképzelések vannak ezekben az
előterjesztésekben. A bizottsági ülésen is ellenálló hangnemben vitatkoztak. Ez egy kérés.
A tájékozottság hiányát észleli, ezért határoztak így. Más kistérségnél is érdeklődtek és
ott a társulási tanács ülésén minden résztvevő önkormányzattól egy képviselő
tanácskozási joggal vesz részt.
Pajor Kálmán képviselő:
Továbbra is fenntartja, hogy a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
határozatát terjessze elő a polgármester úr a társulási tanács ülésén.
Dr. Várnai László polgármester:
Elvárható, hogy egy éves mandátum gyakorlás után a vonatkozó jogi szabályozást
ismerjék. Ez nem bizalom kérdése. A kistérségi társulási tanács ülésén hozott döntéseket
előzetesen valamennyi társulásban részt vevő képviselő-testületnek el kell fogadnia. Ott
szembesülhetnek a képviselők az előterjesztéssel és informálódhatnak.
A vitát lezárva a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és kistérségi Bizottság határozatának
mint módosító indítványnak elfogadásáról kéri a képviselő-testület szavazatát.
No: 12
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Dr. Várnai László polgármester:
A határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 13

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 17:22:15

>150<

Minősített

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%

255/2007Kth.
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.
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Határozat
1.)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdése alapján
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálatát
elvégezte, annak módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza Dr. Várnai László polgármestert a megállapodás aláírására.
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsánál, hogy Kiskunhalas Város
Önkormányzat Képviselő-testület Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi
Bizottságának elnöke vagy az általa megbízott tag, tanácskozási joggal részt vehessen a
Társulási Tanács ülésein.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérést terjessze a Társulási Tanács elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Kristóf Sándorné aljegyző
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Intézmény vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Városgazda Zrt SZMSZ kiegészítése.
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
képviselő-testületnek.
No: 14
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256/2007Kth.
Halasi Városgazda Zrt. SZMSZ-ének kiegészítése.
Határozat
A Képviselő-testület a Halasi Városgazda Zrt. SZMSZ 5. pontjában megjelölt feladat és
hatásköri felsorolást tartalmazó mellékleteket elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Valaczkai László vezérigazgató Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Városháza u. 2.
Dr. Krammer Balázs képviselő Kiskunhalas, Árpád u. 22.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Városgazda Zrt. előtársasági mérlegének elfogadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária. jegyző:
2007. június 18-án fogadta el a képviselő-testület a Halasi Városgazda Zrtz.-nek alapító
okiratát. Június 29-én érkeztette a cégbíróság és augusztus 7-én jegyezte be. Ez idő alatt
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előtársaságként működött a Zrt. A számviteli törvény szerint az előtársasági időszakról
mérleg készítését írja elő. A gazdasági társaságokról szóló törvény pedig az elfogadását
a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe helyezi.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 15
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257/2007Kth.
Halasi Városgazda Zrt. előtársasági mérlegének elfogadása.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi
Városgazda Zrt. könyvvizsgáló által auditált előtársasági beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Valaczkai László vezérigazgató Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Városháza u. 2.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00015 Új napirendi pont
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Városgazda Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására
kiírandó pályázat.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az előterjesztésben a pályázat elbírálásának határidejét 2007. november 26-ra javítja.
Kérdések
Hozzászólások
Máté Lajos képviselő:
Itt is kéri megjelentetni a szakmai önéletrajzot, bár szerinte ez csak rossz indulatú hiba
keresés, mert minden pályázó ír szakmai önéletrajzot, különben mivel pályázna.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírandó pályázat feltételeit jogszabály állapítja
meg, ahol a szakmai önéletrajz benyújtására nincs szükség.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja.
Megjegyzi, hogy nem egyértelmű gyakorlat, hogy a pályázó szakmai önéletrajzot nyújt be,
mert a Zrt. jelenlegi vezérigazgatója sem tette ezt meg a mai napig.
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását, a jegyzői módosítással együtt.

No: 17
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259/2007Kth.
A Halasi Városgazda Zrt. könyvvizsgálói feladatának ellátására kiírandó pályázat.
Határozat
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Halasi
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálói feladatának
ellátására 2008. január 01. napjától.
Jelentkezési határidő: 2007. november 15. Pályázat elbírálása : 2007. november 26-ig
Megbízási feltétel:
 Főiskolai vagy egyetemi végzettség
 Legalább 3 éves Könyvvizsgálói Kamarai Tagság
 Gazdasági Társaságnál vagy Önkormányzati tulajdonú Társaságnál szerzett 3
éves könyvvizsgálói gyakorlat.
 A könyvvizsgálókra vonatkozó szakmai és etikai követelményeknek,
összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés
 Erkölcsi bizonyítvány
A pályázatot a megbízási díj igény megjelölésével 2 példányban, zárt borítékban Dr.
Várnai László polgármester nevére és címére (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.) kell
benyújtani. A borítékon a „HV Zrt. könyvvizsgálói pályázat” jelzés szerepeljen.
2./ A pályázatot a Halasi Tükörben 3 egymást követő alkalommal, a Halas Tv.
képújságjában folyamatosan, a Petőfi Népe című napilapban 1 alkalommal, a
Világgazdaság című napilapban 1 alkalommal és a Régió napló októberi kiadásában kell
megjelentetni.
3./ A Képviselő-testület utasítja a Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatóját, hogy a
pályázati felhívás megjelenési költségének fedezetét a Zrt. költségvetésében biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Valaczkai László Zrt vezérigazgatója
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00016 Új napirendi pont
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzat e-ügyintézés harmadik és negyedik szintjének
kialakításához pályázat kiírása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Váradi Krisztián Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság elnöke, előterjesztő:
Nem volt abban a helyzetben az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság, hogy a
képviselő-testület által rábízott feladatnak eleget tegyen, mert még nincs központi
pályázati lehetőség, így a pályázatíró kiválasztása meghiúsult. Előkészítő munkára
szükség van, ennek részleteit tartalmazza az előterjesztés. Amennyiben aktuálissá válik a
pályázatíró kiválasztása, most felhatalmazza a bizottságot erre a feladatra a képviselőtestület.

Kérdések
Hozzászólások
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Az előkészítő munkával megbízandó InterMap Kft 500E ft ellenében végezné el a
tevékenységét, amit a bizottsági ülésen nem támogattak. A Polgármesteri Hivatal
dolgozói is alkalmasak ezen feladat elvégzésére.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 18
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260/2007Kth.
Önkormányzat e-ügyintézés harmadik és negyedik szintjének kialakításához pályázat
benyújtása.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az e-ügyintézés harmadik és negyedik
szintjének kialakításához elrendeli a szükséges előkészítő munkák indítását, az
alábbi ütemezés szerint:
Az elektronikus közigazgatásba bevonni tervezett közigazgatási folyamatok
meghatározása:
- az érintett folyamatok hardver és szoftver hátterének állapot-felmérése,
- az érintett folyamatok fejlesztési lehetőségeinek meghatározása, a meglévő és
tervezett kistérségi rendszerekhez való igazodás figyelembe vételével.
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Ifjúsági, Sport és Informatikai
Bizottságot, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás hasonló tárgyú
pályázata eredményének, és a várhatóan megjelenő új pályázati lehetőségek
függvényében döntsön a pályázatíró kiválasztásáról.
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Váradi Krisztián Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bernáth Lajos Kollégium alapító okiratának módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
A kollégiumnak egy épületszárny átalakítására nyílt lehetőségük. A modern
követelményeknek megfelelően tovább csökken az emeletes ágyak száma. Azt kéri, hogy
210 fő helyett 204 főre csökkentsék a maximális létszámot az okiratban. Így meg tudnak
felelni a műszaki előírásoknak. Ezzel a módosítással kéri az alapító okirat elfogadását.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és az alapító okirat elfogadását javasolja a 204 fő
maximális létszámmal.
No: 19
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261/2007Kth.
Bernáth Lajos Kollégium alapító okiratának módosítása.
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Határozat
1. A Képviselő-testület a BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM alapító okiratának
módosítását 2007. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében,
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében
foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1976. 08. 20-án alapított
Bernáth Lajos Kollégium alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Bernáth Lajos Kollégium

2. Székhelye:

Kiskunhalas Bajza u. 1/a.

3. Rövidített neve:

Bernáth Lajos Kollégium

4. Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

5. Típusa:

kollégium

6. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.

7. Felügyeleti szerve:
testülete

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

8. Maximális gyermeklétszám:

204 fő

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

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

•

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

Kiegészítő tevékenysége:
•

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

10. Vezetőjének kinevezési rendje: A kollégium igazgatóját a Képviselő-testület bízza
meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság
feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
11. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
12. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
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13. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 596 hrsz-ú 5168
m2 területű ingatlan a rajta található 3224 m2 kollégium épülettel, konyhával.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi
eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató
feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a
fenntartó vagyonrendelete alapján. A kollégium a rendelkezésére álló helyiségeit,
létesítményét és eszközeit bérbe adhatja.
14. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de
saját kapacitása terhére bevételeket szerezhet. A kollégium a rendelkezésére álló
helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van
lehetőség, ha az nem akadályozza a nevelő-oktató munkát, a kollégiumban működő
diákkörök munkáját, a szabadidős és sporttevékenységet. A kollégiumi kapacitás jobb
kihasználtsága érdekében, nyáron, tavaszi, téli szünetben turizmus, sportrendezvények
céljára az intézmény bérbe adható. Az intézményben bérletbe adásra akkor van lehetőség,
ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos
testedzést és az intézményben működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a
munkahelyi vendéglátásra is.
15. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak
alapján. Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan
gazdálkodik. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja.
16. Az intézmény működési területe: A kollégium körzeti feladatokat lát el. Önálló
beiskolázást nem folytat. A kollégium a felvételt nyert gyermekeknek, tanulóknak
férőhelyet biztosít, lehetőséget nyújt az önképzés, önmegvalósítás, a tehetség
kibontakoztatására, elősegíti művelődésüket, testedzésüket, a szabadidő hasznos és
tartalmas eltöltését. Körzetét az oktatási intézményekbe felvett tanulók lakhelye határozza
meg.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 73/2007. Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Gregó Sándor Bernáth Lajos Kollégium igazgatója
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00018 Új napirendi pont
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Városi Sportintézmény létszámának csökkentése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határoztok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 20

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 17:37:10
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Határozat Elfogadva
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100.00%

100.00%

262/2007Kth.
a Városi Sportintézmény létszámának csökkentése
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete 2007. október 1-ei hatállyal. a Városi
Sportintézmény engedélyezett létszámát a jelenlegi 8 főről 7 főre csökkenti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Kalicz László Sportintézmény vezetője
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Hirsch Józsefné intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00019 Új napirendi pont
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 2007 évi tartalék sportkeret felosztása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Váradi Krisztián Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság elnöke, előterjesztő:
Erre az alapra pályázatot csak sport egyesületek nyújthatnak be. Az Ifjúsági, Sport és
Informatikai Bizottság úgy döntött, hogy a Városi Sportintézmény testvérvárosi sport
napját, illetve a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Rákóczi Kupa jubileumi kiadványát
támogatja 100 és 50E Ft értékben. Ennek a technikája, hogy a 150 E Ft-ot a sport
alapítványnak kötött felhasználással utaljanak át.
Ennyivel egészülne ki a határozati javaslat.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 21

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 17:38:40
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263/2007Kth.
2007. évi tartalék Sportkeret felosztása.
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Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2007. évi Sport tartalékalapot az alábbi
sportegyesületek között osztja fel:














GANZAIR Kiskunhalasi Atlétikai Club
Kiskunhalasi FOOTBALL CLUB
(Az utánpótlás nevelésére.)
Kiskunhalasi Úszó- és Gyógyúszó Egy.
Halasi Torna Központ SE
Kiskunhalasi Lovas Tömegsport Egy.
Kiskunhalasi SPARTACUS SE
Sport az Esélyért Egyesület
Halasi BOX Club
Greda TSE
Utánpótlásnevelő kézilabda SC
Városi Sportintézmény
II. Rákóczi F. Sz. Isk. – Jubileumi kiadvány

100.000,-Ft
200.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
50.000,-Ft
50.000,-Ft
50.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
800.000,-Ft
100.000,-Ft
50.000,-Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Érintett egyesületek, sport klubok vezetői
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00020 Új napirendi pont
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Ügyrendi Bizottság elé már a javított változattal került be az előterjesztés. Egy
nyilatkozattal kellett kiegészíteni azt, amit megtettek. Ezzel együtt kéri a határozattervezet elfogadását.
A táblázat a mai állapotot tükrözi. Ezzel többször fognak még találkozni, mert a
közalkalmazotti álláshelyek megosztása jelentős átalakuláson megy keresztül
folyamatosan.

Kérdések
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
Bernáth Lajos Kollégiumnál 204 gyermeklétszámhoz mi indokolja 29 fő dolgozói
létszámot?
Mester Sándor főosztályvezető:
Ez egy folyamatosan működő intézmény. Vasárnap délutántól péntek délutánig. Három
műszakban teljesítenek szolgálatot a pedagógusok.
A gyermek létszám óvodástól, középiskolásig változó. Más és más az ellátási igény és a
szakmai normatíva is.
15 fogyatékos gyermek is lakik az intézményben.
Egy tanulócsoportot megszüntettek, amivel a dolgozói létszám is csökkent.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 22

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 17:43:10
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264/2007Kth.
Költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete.
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete a mellékelt „Kiskunhalas Város Polgármesteri
Hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszámadatairól” szóló táblázatban, feltüntetet
„Módosított előirányzatban” felsorolt létszámadatokkal engedélyezi az intézményeknek
az álláshelyek feltöltését.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy fenntartói körén belül, költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens, általa:
Érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: TÖV kft Halasi Városgazda Zrt.-hez beolvadással történő
megszüntetése kapcsán vagyonmérleg fordulónapjának és a független könyvvizsgáló
kijelölése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A Képviselő-testület döntött, hogy 2008. január 1. napjával a TÖV Kft megszűnik a
Halasi Városgazda Zrt-be történő beolvadással. Ezzel kapcsolatban még két döntést kell
hoznia a képviselő-testületnek. A
vagyonmérleg tervezet fordulónapját kell
meghatározni, valamint mind a két társaságtól független könyvvizsgálót kell kijelölni.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 23

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 17:45:35
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265/2007Kth.
a TÖV Kft. Halasi Városgazda Zrt-hez beolvadással történő megszűntetése kapcsán
vagyon-mérleg fordulónapjának és független könyvvizsgáló kijelölése.
Határozat
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÖV Kft. Halasi
Városgazda Zrt.-be történő beolvadásával a vagyonmérleg-tervezet fordulónapját 2007.
szeptember 30. napjával határozza meg.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÖV Kft. beolvadással
történő megszűnésével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával Dr. Ván Lajos
könyvvizsgálót bízza meg, a megbízási díjat 120.000,-Ft + Áfa összegben állapítja meg,
melynek fedezetét a 2007. évi költségvetésben biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Valaczkai László Zrt vezérigazgató
Dr. Ván Lajos könyvvizsgáló Kiskunhalas Erdei Ferenc tér. 1/d
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00022 Új napirendi pont
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A TÖV Kft-től a Halasi Városgazda Zrt-hez a volt HAVI feladatainak
és munkavállalóinak 2007. december 1 napjával való átvétele.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A Halasi Városgazda Zrt kérte, hogy december 1. napjával a HAVI-tól a dolgozók
átkerülhessenek a Zrt-hez. Ehhez kell a határozatot elfogadnia a képviselő testületnek. A
képviselő-testületi ülés időpontja 2007. november 29 az előterjesztésben szereplő 26
helyett.

Kérdések
Hozzászólások
Szabó Károly képviselő:
A TÖV Kft felügyelő bizottság tagjaként jelzi, hogy a munkajogi átvezetést az év elején
újra meg kell tenni, ezért a december hó 1-jét 31-re javasolja módosítani.
Kószó János képviselő:
Amennyiben december 1-vel kerülnek át a munkavállalók, ki fogja a munkaügyi
feladatokat ellátni? Irodavezető van, de ezzel foglalkozó szakember nincs.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az elhangzó észrevételekre reagálva elmondja, hogy a közcélú elszámolásnak még ebben
az évben meg kell történnie. A volt HAVI-nál lévő dolgozók végzik most is a számviteli
feladatokat informatikai programmal. Ők fogják a Zrt-nél is végezni ezt a feladatot.
Dr. Várnai László polgármester:
Most már a Zrt vezetőinek feladata ennek megoldása. Önálló jogkörűkbe tartozik a
munkavégzési feltételek biztosítása.
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
No: 24
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 17:52:49
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266/2007Kth.
A TÖV Kft-től a Halasi Városgazda Zrt-hez a volt HAVI feladatainak és
munkavállalóinak 2007. december 01. naptól való átvétele.
Határozat
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2007. december 01. napjával a 2007. március
31-el megszűnt Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság TÖV KFt-hez került feladatait a
Halasi Városgazda Zrt.-hez átadja.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÖV Kft-nél
munkaviszonyban álló 32 fő Halasi Városgazda Zrt.-hez történő átkerülését 2007.
december 01. napjától határozza meg.
3./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városüzemeltetési
Igazgatóságtól a TÖV Kft-hez munkaügyi jogutódlással átkerült munkavállalók esetében
a 2007. április 01. napjával kötött munkaszerződésükben biztosított közalkalmazotti
jogviszonyuk alapján szerzett jogukat változatlan feltételekkel biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a TÖV. Kft. ügyvezetőjét és a Halasi Városgazda
Zrt vezérigazgatóját a dolgozókkal kapcsolatos munkajogi vonatkozású feladatokat
készítsék el.
5/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Halasi Városüzemeltetési
Igazgatóságtól 2007. április 01. napjától az önkormányzathoz visszakerült vagyont 2007.
december 01-től a Halasi Városgazda Zrt.-hez történő átadását készítse el
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közhasznú és közcélú
foglalkoztatással kapcsolatos megállapodás tervezeteket készítse el.
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7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Halasi Városgazda Zrtvel kötendő általános működési támogatási szerződést készítse el
8./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet
előkészítése során a határozati pontokat vegye figyelembe.
9./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2000.(02.29.) és a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005.(XI.30.)
rendeletek módosítását készítse el.
10. / A Képviselő-testület az 5-9. pontban előkészítendő feladatok határidejét legkésőbb
2007. november 26. napjában határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Valaczkai László Zrt vezérigazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00023 Új napirendi pont
23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és műszaki
mentőfelszerelés, védőruházat, védőfelszerelés beszerzésére pályázat benyújtása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 25
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267/2007Kth.
Önkormányzati tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és műszaki mentőfelszerelés,
védőruházat, védőfelszerelés beszerzésére pályázat benyújtása.
Határozat
A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be nagy értékű tűzoltási és
műszaki mentőfelszerelés, védőruházat, védőfelszerelés tárgyában.
A Képviselő-testület vállalja a 20 % pályázati önrész biztosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Babud Jenő tűzoltó alerzedes
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00024 Új napirendi pont
24./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunok Vidékéért Helyi Közösség alapításában való részvétel.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az előterjesztésben szerepel, hogy az elmúlt időszakban az említett három településen
elfogadásra kerültek a tisztségviselők is.
Milyen szempontok alapján lett
Kiskunfélegyháza polgármestere a közösség vezető embere?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Kiskunok Vidékéért Helyi Közösség
alapítása Kiskunfélegyházáról indult.
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Nem ilyen egyszerű a helyzet, mert ennél a programnál is tetten érhető az EU
vidékfejlesztési támogatás miniszteri rendelettel szabályozott rendszere. Tipikus esete a
Lampert Mónika miniszter féle biztatásnak, a vereséget szenvedett kormány pártok felé,
amikor azt mondta: „ Ne féljetek majd megtaláljuk a módját” . 5 milliárd eurót fognak a
kormány emberei szétosztani.
Kiskunfélegyháza kezdeményezte, de Kiskunhalas nem a közeli Kiskőrössel társult, az
sem véletlen, mert nem lett volna meg a polgármesterek kormánypárti többsége ebben az
esetben.
Az is minő véletlen, hogy a halasi MSZP iroda szomszédságában székelő ifjú szocialisták
vezette vidékfejlesztési iroda is döntő szerepet játszik majd a támogatások odaítélésében
33% erejéig.
Az a szörnyű, hogy a halasi külterületi lakosság érdekében támogatniuk kell az
előterjesztést. Ebből hátránya nem származhat a helyi külterületi lakosságnak.
Jekő Attila képviselő:
Ezek az akciócsoportok nem úgy jöttek létre, hogy ki kivel szeretne társulni. Komoly
kritérium rendszer alapján maghatározták, hogy hány település lehet benne, mekkora
lakosságszám lehet egy-egy akciócsoportban. Teljes mértékben
szakmai alapon
szerveződött.
Kiskunhalasnak volt választási lehetősége. Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa már társult.
Tehát vagy hozzájuk csatlakozhattak, vagy senki máshoz. Kiskőröshöz azért nem
csatlakozhattak, mert a kritériumoknak nem feleltek meg.
140-150 akciócsoport lesz, akik közül megközelítően fele fog nyerni támogatást. Nagyon
pontosan meghatározott szabályok alapján történik az elbírálás is.
A helyi vidékfejlesztési iroda ebben az akcióban nem vesz részt. Feladata az
akciócsoportok létrejöttében való segítségnyújtás volt. Később minden csoportnak saját
munkaszervezete lesz. Regisztrált tagok maguk közül választják ki a döntést hozó bíráló
bizottságot. Ez egy bevált EU-s modell.
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
A külterületi lakosság bekapcsolódása többször elhangzott. Kéri ennek érdekében is,
hogy a polgármester úr
minél hatékonyabban lobbyzzon a helyi érdekek
érvényesüléséért.
Jekő Attila képviselő:
Azért is volt szempont a Kiskunfélegyháziakkal való társulás, mert ott három kistérség
hasonló feltételekkel vehet részt az akciócsoportban. A helyi polgármester maximálisan
tudja majd képviselni Kiskunhalas város érdekeit is. Kiskőrössel szemben ez is hátrányt
jelentett. Ott nagyobb lenne a lakosságszám és az érdekek egyensúlya megbillent volna.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja azzal a megjegyzéssel, hogy Pajor Kálmán
vádaskodás előtt tájékozódjon más esetben, és hasonló félreértés esetén elnézést is
kérhetne az általa ok nélkül megvádoltaktól.
A határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
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268/2007Kth.
A Kiskunok Vidékéért Helyi Közösség alapításában való részvétel.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat alapító tagja legyen a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Helyi
Közösségnek és abban Kiskunhalas Várost képviselje.
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Helyi Közösség
előzetes elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében az Önkormányzat
alapítója legyen a megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00025 Új napirendi pont
25./ NAPIRENDI PONT TRÁGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulatba
delegálás.

történő

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Interpellált már ebben az ügyben, hogy Tóth Zoltán régen nem Kiskunhalas város
polgármestere, mégis ő képviseli a város érdekeit a társulatban. Az előterjesztés szerint a
megbízás 5 évre szól, amely fél éve lejárt.
Eredeti példány szerint delegálás visszavonásig érvényes.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Tóth Zoltán volt polgármester úr önkormányzat útján delegált személy. Ennek kapcsán
lett a Vízgazdálkodási Társulás elnöke?
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető:
Egyik tagság, az érdekeltségi területen lévő földtulajdonosokat illeti. Ott a
földtulajdonosok választanak maguk közül egy tagot, akit delegálnak a társulatba.
A társulat érdekeltségi területén működő önkormányzatok közösen küldenek egy
delegáltat a küldöttgyűlésbe. Ez esetben Tóth Zoltán mind a két helyről delegálták.
Képviselői mandátumának lejártát követően az önkormányzatot már nem képviselte, csak
a külterületi ingatlanok alapján képviselte tagságát. Részt vett a társulat küldöttgyűlésén
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ahol a tisztségviselőket megválasztják. Tóth Zoltán az Intéző Bizottság elnöke és Társulati
elnök is.
A Vízgazdálkodási Társulat alapszabálya szerint a tagsági viszony megszűnik a tagsági
viszony alapjául szolgáló feltétel megszűnésével. Tóth Zoltánnak megszűnt ez a feltétele
az önkormányzat részéről nem kell visszahívni.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
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269/2007Kth.
Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulatba történő delegálás.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. Várnai László polgármester
megbízása alapján Pajor Kálmán képviselő képviselje Kiskunhalas Várost a Kiskunmajsa
és Környéke Vízgazdálkodási Társulatnál.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek
Pajor Kálmán képviselő
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00026 Új napirendi pont
26./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasi Tenisz klub kérelme rendezési terv módosítás kérése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
A Tenisz Klub régóta szeretné kiegészíteni területét az Erzsébet királyné tér területéből,
ahol pályabővítést és fedett csarnok építésé tervezi.
Rendezési terv módosítását kezdeményeznék a kérelem teljesítése érdekében.
A megvásárlásra kijelölt területen egy fa és cserje csoport található, amit 4-8 éve
telepítettek. A Tenisz Klub vállalta, hogy ezeket a fákat áttelepítik egy másik kijelölt
helyre.
Az egyeztetések során a kijelölt helytől eltérő, terület vásárlásáról is szó lehet, ezért a
határozat-tervezet második mondatát kéri törölni.
A fák kitelepítéséről előre felesleges határozni, ha más területet jelölnek ki a bővítésre.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Az előterjesztés vitája nem volt csendes a Településfejlesztési Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság ülésén. Akik ott élnek, azok sérelmére történik a döntés.
1989 óta szépen fejlődött a Tenisz Klub területe. Sokan kijárnak és sportolnak ezeken a
pályákon.
Felháborító volt, hogy egy SZDSZ-es politikus azt mondta, hogy „Halasi hiénái” akarják
ezt a területet megvenni. Ezt most a nyilvánosság előtt utasítja vissza.
Horváth Mihály képviselő:
A bizottsági ülésen” nem „-el szavazott. Más a meggyőződése. Itt lényegesen többről van
szó. Az önkormányzat 1998-2002-es ciklusában megalkotott egy „Környezet- és
Természetvédelmi Koncepciót”. A koncepció 2010-ig hatályos. Egyik eleme a zöld
felületek megóvása, fejlesztése. Ennek ellentmond az a törekvés, ahogy a hivatalivezetés
támogatásával készült az előterjesztés. A közparkot is eladják?
Az építészek már éppen elég kárt tesznek azzal, hogy foghíj telkekre bezsugorítanak
társasházakat.
Olyan szemlélettel használják környezetüket, hogy kárt ne okozzanak. Ilyen
intézkedésekkel hosszú távon kárt okoznak.
Az előterjesztés sem pontos. A fák 8 évesek ( nem néhány évesek ) 3-8 m. magasak.
Károsodás nélkül nem helyezhetők át. A főkertész szerint jó körülmények között is 50%
marad meg általában ilyen esetben. Hová helyezzék át? Az ott lakók ápolták,
locsolgatták, hogy megmaradjanak.
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Város egészséges levegőjének egyik bázisa ez a terület. Ilyen összefüggő zöld felületeket
szorítanak össze egyik részről a társasházak felé, másik oldalról a tenisz hangárok felé.
Ez nem városfejlesztés.
Kéri, hogy ezt gondolják végig újra ezt a szándékot döntéshozatal előtt.
Hunyadi Péter képviselő:
Az előterjesztésben szerepel, hogy forgalomképtelen törzsagyon része a terület. Ez a
szemlélet és értékítélet nagyon zavarja őt. Ahogy fogynak a terek, növekszik jelentősége
és értéke. Védelem alá kellene helyezni Kiskunhalas megmaradt tereit.
Máté Lajos képviselő:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság tagjaként erősíti
meg, hogy hosszú időn keresztül vitatkoztak a napirendi ponton.
Az előterjesztés lényeges szempontja a fák áttelepítése volt, nem a pálya építése.
A BM lakások építését nem kellett volna megengedni azon a területen. Ehhez azonban a
korábbi ciklusban Horváth Mihály a Városfejlesztési Bizottság elnöke is hozzájárult. A
város tüdejére akkor is lehetett volna gondolni.
Nem lehet kijelenteni, hogy fedett pályát nem lehet építeni a jövőben. Meg kell egyezni,
mert lehet helyet találni ott erre a célra.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Környezetvédőnek érzi magát, de megjegyzi, hogy a Plus Áruház építésénél nem
tiltakozott Horváth Mihály, sőt hozzájárulásával épült meg az. A tér átépült, megújult és
szép lett azóta.
Teniszpálya fedett csarnok megépítése mellett van. A tervezett fák és cserjék átültetését
szerinte megfelelően meg tudják oldani.
Horváth Mihály képviselő:
A Semmelweis téren tudatos városfejlesztés történt. Ott zöld felület növelés történt.
Számára az fontos, hogy a város által tudatosan betelepített felületet egy kisebb létszámú
társaság kérésére ne vágják ki. Nem számít a jövő csak a jelen. Ez teljesen érthetetlen
számára.
Minden sportnak van létjogosultsága, de ne foglalják el a város közterületeit. Azt
hangsúlyozza, hogy mi a város hosszú távú érdeke.
Szabó Károly képviselő:
A tenisz klub fejlődésének indulásakor városvezető volt, és támogatta az ottani
fejlesztést. Elfogult és Máté Lajos képviselővel ért egyet. Rendezési tervet úgy kell
alakítani, hogy a tenisz klub alakíthasson ki fedett csarnokot. Saját pénzükön csinálják.
Városképileg egy szép sport centrum lesz.
Pajor Kálmán képviselő:
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Maga is sokat harcolt a zöld felületek megóvásáért, de most egy tenisz pálya jobban illik
arra a térre mint a Horváth Mihály által vezetett bizottság engedélyével építendő BM
lakások tömbje. Ott is sok fát kell kivágni, amit nem lehet pótolni.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Javasolja, hogy a főépítésznek azt a feladatot adják, hogy a rendezési terv elkészítéséhez
fogjon hozzá. Azt követően visszatérnek a végleges álláspont kialakítására.
A határozat-tervezet
elfogadását.

utolsó mondata nélkül

javasolja a képviselő-testületnek
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270/2007Kth.
A Halasi Tenisz Klub kérelme rendezési terv módosítás kezdeményezésére.
Határozat
Kiskunhalas Város a Halasi Tenisz Klub kérelmét támogatva és a 193/2007. Kth. számú
határozatát kiegészítve kezdeményezi a rendezési terv Erzsébet királyné teret érintő
módosítását, mely alapján a Tenisz Klub által birtokolt és használt terület kiegészíthető
lesz a jelenlegi közpark területéből valamint egyes pályák lefedése lehetővé válik.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00027 Új napirendi pont
27./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Lézeres sebességmérő beszerzéséhez támogatás biztosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Környező települések jóvoltából már egyszer vásároltak lézer sebességmérőt. Annak
sorsáról érdeklődik.
Dr. Várnai László polgármester:
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a kérdezett korábbi sebességmérő már nem
üzemképes.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 29
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 18:38:17
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271/2007Kth.
Lézeres sebességmérő műszer beszerzéséhez támogatás biztosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Kiskunhalasi
Rendőrkapitányság részére
lézeres sebességmérő
beszerzéséhez a 2007. évi
költségvetése terhére 300.000.-Ft. összegű támogatást biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Dr. Husti János rendőr őrnagy Rendőrség Városi Parancsnokság Khalas, Szilády Á. u.
19.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00028 Új napirendi pont
28./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Posta u. 77 hrsz-ú területrész térítésmentes felajánlása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Jerémiás Béláné képviselő:
Megköszöni az előterjesztést, mert 3 éves ügyre kerül pont. Év elején kapcsolódott be az
ügy rendezésébe, amit most sikerült elérnie.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 30
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 18:39:50
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272/2007Kth.
Posta utcai 77 hrsz-ú területrész térítésmentes felajánlása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja Halász Lajosné, Dudás Istvánné és
Dohány Katalin Kiskunhalas, Posta u. 10-12.sz. alatti lakosok által, a 77 hrsz-ú
ingatlanuk 17 m2 nagyságú területrészének térítésmentes felajánlását.
Az eljárás lebonyolításával megbízza a TÖV Kft-t.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Valaczkai László Zrt. vezérigazgató
Faggyas Szabolcs Városfejlesztési osztályvezető általa:
Érintettek
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00029 Új napirendi pont
29./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasthermál Kft.
vonatkozó megállapodás módosítása.

működéséhez szükséges eszközök átadására

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A megállapodás módosításának 4. ) pontjának kiegészítését kéri az alábbiakkal:
”…vagy Kiskunhalas Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő gazdasági
társaság” .
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a kiegészített megállapodás elfogadásáról szóló
határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 31

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.01 18:41:25
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273/2007Kth.
A Halasthermál Kft. működéséhez szükséges eszközök átadására vonatkozó megállapodás
módosítása.
Határozat
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és a Halashermál
Kft között 2004. május 27-én létrejött megállapodás 4. pontjának módosításával és
felhatalmazza a polgármester a módosított megállapodás aláírására.
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MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata / képviseli Dr. Várnai
László Polgármester/ Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.
másrészről a Halasthermál Kft. Kiskunhalas, Nagy Szeder u. 1. sz. / Cg. 03-09-111411,
adószám 13228976-2-03, képviseli Farkas István Ügyvezető / között alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel.
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 6619/10000 arányban, a
kiskunhalasi 2524/6 hrsz. alatti 3ha 6644 m2 területű fürdő megjelölésű ingatlan
2./ Ezen tulajdoni-illetőség természetben megfelel az elkülönítetten használt fürdő és a
hozzá tartozó kemping területének és épületeinek.
3./ Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1./ pontban leírt ingatlan-illetőségét
üzemeltetésre
térítés mentesen a Halasthermál Kft részére átadja 2004. április 01. napjától kezdődően,
ettől a naptól kezdve ténylegesen már üzemeltetésre a Halasthermál Kft már át is vette.
4./ A térítésmentes használatba adás jelen megállapodás alapján csak addig áll fenn,
amíg a Halasthermál Kft-nek kizárólag Kiskunhalas Város Önkormányzata vagy
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság
a tulajdonosa.
Amennyiben a Halasthermál. Kft-ben lévő üzletrészéből az Önkormányzat vagy
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság
értékesít, jelen használatba adási megállapodás érvényét veszti és a felek új
megállapodást fognak kötni.
5./ Felek rögzítik, hogy az üzemeltetésből eredő ingatlannal kapcsolatos költségeket a
Halasthermál Kft. viseli.
A szokásos mértéket meghaladó karbantartási, felújítási beruházás esetén a
beruházáshoz Kiskunhalas Város Önkormányzatának hozzájárulása szükséges.
6./ Kiskunhalas Város Önkormányzata a mellékelt jegyzék szerinti tárgyi eszközöket és az
ott szereplő ingatlanként jelölt nyilvántartásban lévő ingatlanokat a Halasthermál Kft
részére átadja 2004. április 01. napjától kezdődően.
7./ Jelen megállapodás érvényességéhez Kiskunhalas Város Képviselő-Testületének
hozzájárulása szükséges.
8./ Felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írják alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Farkas István ügyvezető
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00030 Új napirendi pont
30./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 3332 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjog rendezése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke:
A lakások száma 4x2 az előterjesztésben helytelenül szereplő 3x2 helyett.
A Kisebbségi Önkormányzat ebből hat családot támogatott, kettőt nem. Két család már
nem lakik ott.
A jogi ügyintézés megítélése szerint nem volt tisztességes az eljárás során.
Lukács László alpolgármester:
Régi ügyről van szó. Fél évvel ezelőtt került a kezébe. Itt jegyzi meg, hogy a
Polgármesteri Hivatal kollégái nem kis erőfeszítésébe került, hogy az érintett 3 család
ebből az ügyből kedvezően jött ki.
Tegyenek az ügy végére pontot ezzel a döntéssel.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
No: 32

80

Szavazás: Nyílt
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274/2007Kth.
3332/7 hrsz alatti ingatlan tulajdonjog rendezése.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a LARES Bt. értékbecslésen alapuló
ajánlatát. A Bt. megfizeti a különbözetet 1.000.000.- Ft értékben azzal a kikötéssel, hogy
az érvényben lévő Rendezési Terv szerinti Posta utca szélesítése során kb. 3 m-es sávot
térítésmentesen átad az Önkormányzat részére. A LARES Bt egyidejűleg lemond a 3332/7
hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáról és a jelenleg bentlakó családok tulajdonba kapják a
lakásokat.
Az eljárás lebonyolításával megbízza a TÖV KFt-t.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Faggyas Szabolcs Városfejlesztés osztályvezető
LARES BT vezetője
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00031 Új napirendi pont
31./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szabó Lajos 04. Hrsz-ú területvásárlási kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető:
A térképen látható a megjelölt út, amely áthalad Szabó Lajos területén. Olyan útként
nyilvántartott közterületet, ami nem útként használt terület, eladható a rendezési terv
lapján.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja, a határozat-tervezet elfogadását ajánlva
képviselő-testületnek.
No: 33
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275/2007Kth.
Szabó Lajos 04 hrsz-ú területvásárlási kérelme.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Szabó Lajos Kiskunhalas, Radnóti u. 32.sz. alatti
lakos részére a kiskunhalasi 04 helyrajzi szám alatt felvett 1331 m2 nagyságú terület
értékbecsült áron értékesíti.
Hozzájárul a 04 hrsz-ú, közút művelési ágú terület törzsvagyonból történő kivonásához.
Az eljárás lebonyolításával megbízza a TÖV Vagyonkezelő Kft-t.
Az értékbecslést jóváhagyásra a Pénzügyi-, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé kell
terjeszteni.
Egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Faggyas Szabolcs Városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Szabó Lajos Kiskunhalas Radnóti u. 32.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00032 Új napirendi pont
32./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Mezei Krisztián 42551 hrsz-ú területvásárlási kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 34
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276/2007Kth.
Mezei Krisztián 42551 hrsz-ú területvásárlási kérelme.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Mezei Krisztián Kiskunhalas, Kuruc v. tere 46.sz.
alatti lakos részére a kiskunhalasi 42551 helyrajzi szám alatt felvett 2299 m2 nagyságú
terület értékbecsült áron értékesíti.
Az eljárás lebonyolításával megbízza a TÖV Vagyonkezelő Kft-t.
Az értékbecslést jóváhagyásra a Pénzügyi-, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé kell
terjeszteni.
Egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Faggyas Szabolcs Városfejlesztési osztályvezető
Mezei Krisztián Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 46.
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00033 Új napirendi pont
33./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Eseti Vizsgáló Bizottság megbízásának meghosszabbítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 35
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277/2007Kth.
Eseti vizsgáló bizottság megbízásának meghosszabbítása.
Határozat
A Képviselő-testület a 173/2007. Kth. határozattal megválasztott eseti vizsgáló bizottság
megbízatását 2007. december 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester
Pajor Kálmán, bizottság elnöke
Halász Balázs bizottság tagja
dr. Krammer Balázs bizottság tagja
dr. Nagy Lajos bizottság tagja
Horváth Mihály bizottság tagja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00034 Új napirendi pont
34./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.
Írásban mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Horváth Etelka képviselőt, hogy a
rendezésére kapott választ elfogadja-e?

Hősök ligeti játszótér környezetének

Horváth Etelka képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy
bővítésére kapott választ elfogadja-e?

az internetes hozzáférési lehetőség

Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Posta utcai kerítés helyzetének rendezésére
kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Bokányi D. utcai társasház belső udvarának
nyitva tartásának rendezésére kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Ismét a képviselőasszonyt kérdezi, hogy a térfigyelő kamera hatásfokáról kapott
tájékoztatót elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
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A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a régi Vadkerti úton lévő árok betemetéséről
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a kórházi osztályok megnevezésére kapott választ
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Bajtár – Ág utcai árok rendezésére kapott
választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a felsővárosi üres pavilon elszállításáról
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
Korábban ő is interpellált ennek érdekében. Akkor megkereste azt a vállalkozót, aki ezt a
pavilont megvásárolta. Addig nem vihető el, amíg a Dél- HÍR szerkesztősége a közmű
lekötést és számlájának kiegyenlítését nem rendezi.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Szász Éva képviselőt, hogy a Kölcsey utcai orvosi rendelő megsüllyedt
padozatának helyreállításával kapcsolatban kapott választ elfogadja-e?
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Dr. Szász Éva képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy az Átlós utcai környezet rendezésére kapott választ
elfogadja-e?
Jekő Attila képviselő:
A választ elfogadja.

KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK:
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Kiskunhalason három Polgárvédelmi Egyesület működik. Az Egyesület vezetői
megkeresték és kérik, hogy a települést jelző táblán szerepeljen, hogy a településen
polgárőrség működik. A magyar nyelven kívül más idegennyelven is jelenjen meg a
felírat.
Kiskunhalason több közintézménynél a régi címert ragasztották át öntapadós matricával,
amit a nap már kifakított. Kéri ezen táblák kicserélését.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Szabó Károly képviselő:
Kuruc vitézek terén lakó iskolás gyermekek többsége a Fazekas Gábor Általános Iskolába
járnak.
A benzinkútnál ezért gyalogátkelőt kér kialakítani, mert az átkelés
balesetveszélyes.
Állomás oldalánál lévő mozdony már rozsdás. A Garbai Sándor Szakképző Iskola
tanműhelyében gyakorlaton levő diákokkal befestetik, de a festéket kérik hozzá
biztosítani a MÁV által. Kéri a koordináció elvégzését.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
Lakossági fórumon a város forgalmi rendjével kapcsolatban érkező panasz volt: K-NY-i
forgalom rendje nem jó. A Kertváros, Magyar utca forgalmának összefüggését
kritizálták.
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Az egyirányú utcák felülvizsgálatát kérik, mert azok generálják a forgalmat.
Kérik, hogy a Szilády Áron utcából legalább az éjszakai órákra tiltsák ki a nehéz
gépjárművel forgalmát.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
Hajó utcával szemben a telefon fülkét át kell helyezni. Rossz helyen van. Zavarja a
lakókat. Helyszínelésen részt kíván venni.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Kéri, hogy a rendőrség helyezzen ki a városba bevezető utakra egy táblát, „ radar
kontroll” felirattal, hogy a beérkező gépkocsivezetők tudják, hogy lézeres sebességmérés
van a város területén. Nyugaton már ez gyakorlat és így kevesebb kifogás érkezik majd .
Felsővárosi Iskolánál jól működik a reggeli órákban, hogy rendőrők vigyázzák az iskolás
gyermekek közlekedését, Kéri, hogy a polgárőrök vagy rendőrök a Fazekas Gábor
Általános Iskolába érkezők esetében is segítség a reggeli átkelést az 53-as számú főúton.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Soós Árpád képviselő:
Kötönyi út forgalma megnövekszik a műszak váltásnál. Nincs gyalogos járda így az
úttesten kell közlekedni.
Különösen az esti órákban veszélyes a közlekedés.
Sebességkorlátozást kér. Rendőrségi ellenőrzés sűrítését is kéri. Az új lézeres
sebességmérővel többször ellenőrizzenek.
Kuruc vitézek teréről a Fazekas G. utcába való áthaladást gyalog átkelő kialakításával
kéri segíteni. A járda sem megfelelően kialakított. Kéri annak ellenőrzését és
használhatóságának biztosítását.
Széchenyi lakótelep és a Fazekas G. utcánál van egy játszótér. Az utcán nagy a
forgalom. Lakóövezetté van nyilvánítva, de nem tartják be a sebesség korlátozást.
Parkoló mellett és a járda mellett egy sövény létesítését kéri, hogy a balesetveszélyt ezzel
csökkentsék.
Szabó Ervin utcában a forgalom
egyirányú. Tábla jelzi, hogy erre az útra
tehergépkocsival behajtani TILOS. Nem tartják be. Nem bírja el a nagy súlyú járműveket
az út, már berepedezett.
Legtöbbször lovakat szállító teherautók járnak erre, aminek a súlya tetemes.
Javasolja, hogy a Fazekas Gábor utcáról tudjanak ezek a nehéz gépjárművek bemenni a
lovardába. Itt is többszöri rendőrségi ellenőrzést kér.
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Bercsényi és Kárpát u. sarkán lévő játszótér balesetveszélyes. Park szélein sövény
kialakítását kéri, hogy a gyermekek kiszaladását megakadályozzák.
Dr. Várnai László polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi
ülést befejezettnek nyilvánítja.

k.m.f.

(: Dr. Várnai László:)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária:)
jegyző
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(: Szabó Károly:)
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