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Távolmaradását bejelentette.
Dr. Nagy Lajos
Távollévők:
Weiszenberger László
Zuschlag János
( 3 fő 12% )
Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő közül jelen
van 21 fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hunyadi Péter és Váradi Krisztián képviselőket.
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket. ( Kivéve a Lovasbázis vagyonhasználati
szerződését Felügyelő Bizottság összetételére vonatkozót, amit csak a 14. napirendi pont
keretében hozott döntést követően hirdethet ki.)
NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁSOK:
Halász Balázs képviselő:
Kiskunhalason az egyik szociális intézményben, ahol sérült embereket
gondoznak,
foglalkoztatnak, mobil telefon reményében, egy olyan papírt írattak alá, amelynek ellenében
egy MSZP-s tagsági kártyát kaptak, majd a mobil telefont is.
A párt által meghirdetett megújulást ilyen esetben is érvényesíteni kellene, mert ezek a
kiszolgáltatott emberek nem erre várnak.
Tudomása szerint a munkahelyeken és intézményekben ( különös tekintettel az ilyen
intézményekben ) a tagtoborzás nem megengedett. Több szülő kérésének tett most eleget, akik
hozzá fordultak panaszukkal. Kéri az MSZP-t hogy ezzel a tagtoborzással hagyjon fel.
Dr. Várnai László polgármester:
Az a kérése Halász Balázs képviselő felé, hogy névvel, lakcímmel a bejelentést jutassa el a
Magyar Szocialista Párthoz, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket.
Erre a képviselő-testületnek nincs kompetenciája.
Kószó János képviselő:
Sajtóban megjelenő különböző nyilatkozatokra reagálva elmondja, hogy a FIDESZ
kommunikációjában egyre erőteljesebben jelentkezik a szómágia mikor is a szavak, a
nyilatkozatok erejével felül kívánják írni a tényeket. E módszer alkalmazásával el kívánják
érni, hogy a közvélemény az önkormányzatokban zajló folyamatokat sok esetben a valóságtól
függetlenül az ő állításainak megfelelően értékelje.
Ezt a törekvést két irányban lehet tetten érni: egyrészt kisajátítja az érdemeket a ténylegesen
kedvező folyamatok előkészítésében, megvalósításában. Erre példa a Halasi Tükör 15.
számában megjelenő
Máté Lajos képviselő nyilatkozata, miszerint
a
város
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tartozásállományának kedvező irányú
átrendezése,
a kötvény kibocsátás az ő
kezdeményezésükre és közreműködésével valósult meg.
Ebből annyi felel meg a valóságnak, hogy jelen voltak egy-két előkészítő tárgyaláson, de
érdemben sem a kezdeményezésben, sem a lebonyolításban nem játszottak szerepet. A testületi
többségnek a szavazás során volt szerepe.
Azért hozza fel ezt most, mert tényként megjelenik különböző nyilatkozatokban, hogy ez az ő
érdemük. Eddig az MSZP frakció soha nem hangsúlyozta, hogy kinek milyen szerepe volt
ebben, de ezt nem viselik el tovább szó nélkül.
Másrészt megkísérlik elhitetni a közvéleménnyel azt, hogy azok a javaslatok, amit az ellenzék
nem támogatott, ezek sikeres lépések. Vannak ilyenek is és vannak olyanok is, amik nem
sikeresek. Ennek tipikus példája a Halasi Városgazda Zrt. Az előterjesztés gazdasági
indokoltsága az volt, hogy olyan többlet teljesítményt fog produkálni ez a társaság, amik a Zrt
többlet költségeit ellentételezni fogja.
Igaz, hogy két éves távlatot említenek, de ebben az évben az előkészítettség gyenge pontjai
miatt, még a megalakulásnak is kezdetleges állapotában vannak. Ezt nem lehet úgy
feltüntetni, hogy szervezett és tervszerű alakulás folyik.
Azt kéri, hogy a FIDESZ frakció további nyilatkozatai a tényeket tartalmazzák, ne az általuk
átértelmezett tényeket.
Jekő Attila képviselő:
Az Európa Uniós projektek előkészítése komoly, összetett szakmai csapatmunka. Mégis a
FIDESZ többsége megpróbálja kisajátítani, egy- egy emberhez kötni a fejlesztési ötleteket.
Az Uniós pályázatok előkészítése és megírása nem egy emberen múlik akkor sem, ha az illető
ott szeretne lenni ahol a pénzt osztják. Akkor sem ha a visszaosztás ellenében sikert ígér és
akkor sem ha az illető a mondvacsinált Halasi Projektirodát vezeti.
A projektek java része már a „Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét” c. programban
megfogalmazódott, ami az MSZP frakció és Dr. Várnai László polgármester
kezdeményezésére született meg. Hozzáteszi, hogy az akkori képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta ezt a fejlesztési tervet.
Egy konkrét példán keresztül - a szennyvízhálózat fejlesztési projekt- mutatja be az előkészítés
folyamatát:
2003-ban kezdődött a lakosság tájékoztatása a Halasvíz Kft, a Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzat szakembereinek részvételével.
2004. június 19-én Önkormányzati kezdeményezéssel megalakult a Viziközmű Társulás II.
üteme
2005. júniusában kistérségi egyeztetés volt a közös fejlesztés igényeiről
2005. december 19.-én a képviselő-testület elfogadja a „Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét”
programot 15 prioritással
2006. február 27.-én a képviselő-testület dönt a szennyvíztisztítási és elvezetési projekt
kidolgozásáról
2007. szeptemberben a KEOP-os pályázat első fordulójának előkészítésével a képviselőtestület megbízza a Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály munkatársait.
2007. októberban a kidolgozott pályázat hamarosan benyújtásra kerül.
A folyamat négy év, több ezer munkaóra és rengeteg szakmai egyeztetés, amelyben a
Polgármesteri Hivatal dolgozói, a Humánszolgáltató Kistérségi Iroda munkatársai és külső
szakértők együtt dolgoztak.
Ezt az érdemet kisajátítani, szakmai tapasztalat nélküli projektmenedzsereknek tulajdonítani,
véleménye szerint arcátlanság.
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Természetesen a politikai pártoknak és a képviselőknek is megvan a saját feladatuk és
felelősségük a fejlesztési projektekben. Az MSZP frakció tagjai ezzel maximálisan tisztában
vannak, ezért a jövőben is aktív szerepet fognak vállalni ebben a közös szakmai munkában.
(A FIDESZ frakció megtapsolja a felszólaló képviselőt.)
TÁJÉKOZATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
FONTOSABB ESEMLÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL.

ÜLÉS

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

Írásban mellékelt.
Dr. Várnai László polgármester:
Az ’56-os forradalom és szabadságharc ünnepségén elhangzó Bordány László ex. nagykövet
beszédéhez jegyzi meg, hogy megosztott tetszést okozott. Véleménye szerint a beszéd a városi
ünnepséghez méltatlan volt.
Ez a beszéd egy politikai agitáció volt, amelyhez mindenkinek joga van, de a városi ünnepség
az összetartást is jelképezi és tisztelettel adózik az éppen aktuális történelmi évfordulónak.
Akkor kevésbé fogadható el, hogy aktuálpolitikai szöveg hangzik el.
Elfogadja, hogy mindenkinek joga van olyan beszédet meghallgatni és elmondani, ami
ízléséhez, politikai meggyőződéséhez legközelebb áll. Az is meggyőződése, hogy egy városi
ünnepség nem ennek kifejtésére szolgál.
A példátlan történelmi ostobaság és a szélsőséges radikális aktuálpolitikai megközelítések
nem hozzák össze a város közösségét, hanem jelentős mértékben hozzájárulnak annak
szétválasztásához.
Így elérkeznek ahhoz a ponthoz, hogy az együtt ünneplés már csak látszattá válik.
Véleménye szerint az a helyes út, amin eddig jártak, és ez az eset csak kisiklás volt.
Nagyon rosszul érezte magát ezen az ünnepségen és folyamatosan csak azon gondolkodott,
hogy melyik a kisebb probléma, ha végig üli, vagy ha feláll és kijön onnan, mert nem akart
botrányt okozni.
Kér mindenkit a későbbiekre vonatkozóan, hogy az együtt ünneplés emlékezetes és tiszteletet
adók legyenek.
Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A vezetők előzetes egyeztetése alapján négy napirendi pontot visszavontak, illetve új napirendi
pontokat terjesztettek be. Ezek már megfelelően szerepelnek a meghívó „ új változatán”,
amelynek elfogadását kéri a képviselő-testülettől.

Kérdések
Hozzászólások
No: 1
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Határozat:
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296/2007.Kth.
Munkaterv módosítás.
Határozat
A Képviselő-testület hatályos munkatervétől eltérően 2007. október 29-i ülésén
tárgyalja az alábbi napirendi pontokat:
- Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Intézményének
alapítása.
- Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi intézményeinek megszüntetése.
- Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv
módosítása kapcsán hozott 161/2007. Kth. sz határozat módosítása.
- Középiskolák 2008/2009. tanévre vonatkozó beiskolázási terv.
- Városi Sportintézmény megszüntetésével és a feladatainak részben a Halasi Városgazda Zrt-hez történő átadása.
- OLLÉ programban való részvétel.
- Iskolabusz 2007. évi további finanszírozása.
- Szűts József Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása.
- Oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítása.
- Idegenforgalmi célú beruházások támogatására kiírt pályázatok elbírálása.
- Költségvetési Intézmények GAMESZ-a és a Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat
Krízisellátó Intézményei alapító okirat módosítása.
- Közterület elnevezése Árpád- házi „Szent Erzsébet” térre.
- Lovasbázis vagyonhasználati szerződése.
- Kiskunhalasi helyi buszközlekedésre vonatkozó pályázat elbírálása.
- Kiskunhalas Város Településrendezési Tervének részleges szóló módosítását
alátámasztó fejlesztési döntés.
- Ipari Parkban 6023/17 hrsz.-ú terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
- Eötvös u. 10. sz. alatti ingatlan értékesítése.
- 3151 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.
- 41498 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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NAPIREND:
Napirend tárgya

Napirend előadója

1) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Intézményének alapítása.

Dr. Várnai László
polgármester

2) Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi intézményeinek
megszüntetése.

Dr. Várnai László
polgármester

3) Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési
és fejlesztési terv módosítása kapcsán hozott 161/2007. Kth. sz.
határozat módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

4) 2008. évi ellenőrzési munkaterv.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

5) Középiskolák 2008/2009. tanévre vonatkozó beiskolázási terv.

Dr. Várnai László
polgármester

6) Városi Sportintézmény megszüntetésével és a feladatainak
részben a Halasi Városgazda Zrt-hez történő átadása.

Dr. Várnai László
polgármester

7) OLLÉ programban való részvétel.

Dr. Várnai László
polgármester

8) Iskolabusz 2007. évi további finanszírozása.

Dr. Várnai László
polgármester

9) Szűts József Általános Iskola pedagógiai programjának
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

10) Oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

11) Idegenforgalmi célú beruházások támogatására kiírt
pályázatok elbírálása.

Pajor Kálmán
képviselő

12) Költségvetési Intézmények GAMESZ-a és a CsaládsegítőGyermekjóléti Szolgálat Krízisellátó Intézményei alapító
okirat módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

13) Közterület elnevezése Árpád- házi „Szent Erzsébet” térre.

Lukács László
alpolgármester

14) Lovasbázis vagyonhasználati szerződése.
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Dr. Várnai László
polgármester

15) Kiskunhalasi helyi buszközlekedésre vonatkozó pályázat
elbírálása.

Dr. Várnai László
polgármester

16) Kiskunhalas Város Településrendezési Tervének részleges
módosítását alátámasztó fejlesztési döntés.

Dr. Várnai László
polgármester

17) Ipari Parkban 6023/17 hrsz.-ú terület megszerzésére
vonatkozó kérelem

Dr. Várnai László
polgármester

18) Eötvös u. 10. sz. alatti ingatlan értékesítése.

Dr. Várnai László
polgármester

19) 3151 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

20) 41498 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

21) Interpellációs válaszadás.
Képviselői interpelláció.
00001 Új napirendi pont
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Intézményének alapítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács határozata mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Ismerteti, hogy Tompa Kisszállás és Kelebia mikró kistérség már ülésezett és részt kívánnak
venni a társulásban. 13 órakor tárgyalja Zsana képviselő-testülete, 14 órakor Harkakötöny,
15 órakor Kelebia, 16 órakor Balotaszállás, 17 órakor Pirtó. Kedden 13.30 órakor Tompa, 16
órakor, Kunfehértó és Kisszállás képviselő-testülete 17 órakor tárgyalja az előterjesztést.

Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottságon felmerült, hogy
egyes
településeken bizonytalanság merült fel. Feltételezhetően tárgyaltak azóta az érintett
polgármesterekkel. Mire jutottak?
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Hunyadi Péter képviselő:
Az előterjesztés 3. pont végén található mondat: „ A beruházások tekintetében egyeztetni
köteles.” Kivel?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
7-8 pontban rögzített összegeket kinek kell megfizeti és milyen arányban, vagy csak a
Kiskunhalasi Képviselő-testületet terheli?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdésekre adandó válaszokat megosztva az előterjesztővel, az elő kérdésre
reagálva elmondja, hogy az elmúlt heti egyeztetéseken részt vett és a bizonytalansági tényezők
kiszűrésére bevonták a pénzügyi előkészítésbe Győrffy Amália ellenőrzési és rendészeti
főosztályvezetőt annak érdekében, hogy a számviteli kérdéseket és a munkaügyi kérdéseket is
szakemberrel tekintsék át. Megbeszélték azt is, hogy a jelenleg magasabb vezető munkatársak
további helyzete hogyan rendezendő.
Mai mikró kistérségi ülésen is tisztázták ezeket a kérdéseket. Jelzi, hogy a következő két hónap
a pontos szabályozások elkészítésének és kialakításának időszaka. Ki kell alakítani a
számviteli rendet, ami alapvetően meghatározó. Múlt heti megbeszélések közelebb hozták a
feleket a megoldáshoz. Ezeken a megbeszéléseken nem csak a polgármesterek, hanem a
jegyzők és szakemberek is részt vettek.
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető:
A többi kérdésre válaszolva elmondja, hogy az előterjesztés 3. pontja rögzíti, hogy a
képviselő-testület a feladat ellátáshoz szükséges önkormányzatnál rendelkezésre álló ingó és
ingatlan vagyon kezelői jogát átadja a Kistérségi Társulásnak.
A következő pontban szerepel az a kitétel, amire a kérdés vonatkozik. Természetesen a
kistérségi társulás köteles egyeztetni a tulajdonos önkormányzattal a beruházás tekintetében.
A következő két hónap előkészítő szakértői munkájának díjazását a kistérségi társulás saját
költségvetéséből fizeti.
Hozzászólások
Pajor Kálmán (ÜGYREND)képviselő:
Szavazás előtt kér 5 perc szünetet.
Halász Balázs képviselő:
A FIDESZ frakció támogatja a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Intézményének megalakulását. Közel 50 ezer ember sorsáról döntenek most. Az a cél, hogy
jobb színvonalú ellátáshoz jussanak az érintettek.
A dolgozók körében az keltett félelmet, hogy új munkahelyre kerülnek. Munkaszerződésük
határozatlan időre szól majd. Reménykeltő, hogy leépítésről nincs szó, sőt még a
létszámfejlesztés kisebb mértéke is említésre került.
A várható 100 millió támogatás előnyt jelent minden részt vevő önkormányzat számára. Bízik
a társulás sikerében.

8

Az első fél év után jónak tartaná, ha készülne egy pénzügyi beszámoló a működésről.
Dr. Szász Éva képviselő:
Legmagasabb kiegészítő támogatást a kistérségi társulásokban működő intézmények kapják,
ami megközelítően 25-30%-os többletet jelent. A vonatkozó 400 milliós önkormányzati
normatívához a következő évre a kistérségi kiegészítő normatívaként 110 millió Ft hívható
le.
A Kistérségi Társulás legfontosabb célja, hogy a feladatellátás a jelenlegi helyszíneken a
jelenlegi alkalmazottakkal történjen , sőt az igényeknek megfelelően talán tovább bővülhet ez
a kör és így új munkahelyek jöhetnek létre.
A vezető kinevezése a Társulási Tanács megbízásával történik, hogy a szakmai ellátás minél
hamarabb beinduljon. 2008. június 30-ig nyílt pályázatot kell kiírni a vezető kiválasztására.
2007. december 31-ig sok munka van még a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan
vagyonok átvétele és a dolgozók áthelyezése vonatkozásában. A kis települések képviselőtestületeinek is meg kell hozni a döntéseket, ugyanakkor ők is kérhetnek a társulási tanácstól
újabb döntések meghozatalát. Remélik, hogy a költségvetési tervezetben az önkormányzati
hozzájárulás 15-20%-al csökkenthető lesz és ehhez képest a fejlesztések is elindulhatnak.
Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság ülésén a polgármester úrtól ígéretet
kaptak arra vonatkozóan, hogy fél éven belül egy pénzügyi beszámolót kapnak az új szervezet
gazdálkodásáról.
Dr. Várnai László polgármester:
Itt ragadja meg az alkalmat, hogy az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
tagjainak gratuláljon, mert rendkívül korrekt szakmai tárgyalását biztosították ennek a
napirendi pontnak, ami előremutató vitából állt. Élvezet volt rajta részt venni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Sérelmezi, hogy a Környezetvédelmi Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság nem tárgyalta a
napirendi pontot, ami érthetetlen számára, hiszen kistérségi bizottságról van szó.
Részt vettek az előkészítésben is.
Kéri, hogy máskor legyen alkalmuk a kistérségi előterjesztésekkel foglalkozni.
Szabó Károly képviselő:
Rendkívül gazdag tartalmú anyag fekszik előttük, ami rendkívül sok munkával készült el Gép
Károlyné Egyesített Szociális Intézményvezető vezetésével. Ennek minden részlete
konszenzuson alapul. A kistérségek települési polgármesterek egyetértésével jött létre.
Aggasztja, hogy a kistérség fogalmát egyesek helytelenül értelmezik. A kistérségek minden
települése azonos jogokkal rendelkezik. Ne akarjanak a környező településekre ráülni, ne
akarjanak dirigálni és ne ezt a hitet erősítsék. Ez ellentétes a kistérségi szemlélettel. Ezt kéri
hosszú távra tudomásul venni.
Sérelmezi, hogy a legfontosabb kérdésként merült fel a vezető személyének kiválasztása. Egy
többszörösen dícséretre érdemes, az előterjesztés elkészítésében oroszlán részt vállaló vezető
mielőbbi leváltásán mesterkedni visszatetsző, mert egyébként is a Kistérségi Társulási Tanács
hoz ebben a kérdésben döntést.
Ő elismerést javasol az előterjesztés elkészítőjének.
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Horváth Etelka képviselő:
Korszakos jelentőségű az előterjesztés. Hasonló a kórház tőke bevonásának végrehajtásához.
Most olyan költségvetési helyzet alakulhat ki, amelynek során a kistérségi társuláshoz
kapcsolható plusz erőforrásokat is bevonhatják a működtetésbe. Az előterjesztés szakmai
előkészítettsége dicséretre méltó. Ezzel a döntéssel egy jobb helyzetet megteremtő anyagi
kondíciót biztosítanak a kistérségi társulás ezen feladatához, ami pozitívum.
Az előterjesztést támogatásra ajánlja, maga is ezt teszi.
Lukács László alpolgármester:
Érdeklődve figyelte a hozzászólásokat és most a bal oldalon érzékel bizonyos kisajátítást. Ne
felejtsék el, hogy egy évvel ezelőtt erről közösen döntöttek. Egy éve folyik egy komoly szakmai
előkészítés, amiért mindenkit dicséretben kellene részesíteni. Maga részéről meg is köszöni ezt
a munkát. Végre van az önkormányzatnak egy olyan története, amire mindannyian büszkék
lehetnek. Nem kell elbocsátani embert, valószínűleg többlet bevételt jelent az
önkormányzatoknak, kevesebbet kell költeni a szociális ágazatra.
Mindenki mellé állhat. Ő sem szereti hallgatni, hogy ki mit sajátított ki, miközben a többségi
önkormányzat ugyan olyan joggal bír minden előterjesztés vonatkozásában mint a másik
oldal.
Szeretné, ha ezt bal oldal is elfogadná. Örüljenek annak, hogy idáig eljutottak és ebben a
dologban patnerek tudtak lenni.
Halász Balázs képviselő:
Szabó Károly képviselő véleményét szeretné megváltoztatni, mert nincs a városnak olyan
szándéka, mint a feltételezéseiben elhangzott. Itt mindenkinek egyforma esélye van. Reméli
ebből nem lesz félreértés a jövőben sem.
Dr. Várnai László polgármester:
Azon az állásponton van, hogy ez közös produktum. 2007 év legszebb munkája volt, amire
büszkék lehetnek. Csak a szakbizottság ülésén vett részt, ahol rendkívül színvonalas szakmai
beszélgetés folyt. Egymást próbálták a felvetődő kétségekből kivezetni és meggyőzni egymást.
A későbbiekre nézve is másként kell gondolkodniuk a kistérség vonatkozásában, mert
tapasztalta a tárgyalások során, hogy van még bizonytalanság a környező települések
vezetőiben.
Az előterjesztést fontosnak tartja a kifejezetten szép szakmai munkája miatt, az elérendő cél
miatt, a közös gondolat miatt, ami benne megfogalmazódott. Áttörésnek érzi abban a
tekintetben is, hogy a későbbi együttműködésre is nyitottabbá válhatnak. Nagy történelmi és
társadalmi görcsöket kell átlépni. Mindenki a saját önállóságát védi – néha erején felül is.
Most egyre jobban előtérbe került az együtt gondolkodás a konszenzusra törekvés.
Munkavállalók helyzete teljesen rendezett, mindenki áthelyezéssel kerül át az új költségvetési
intézménybe. Néhol 1-2 településen plusz létszámot kell biztosítani, mert nem minden
feladathoz van képzett szakember odarendelve.
A Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság elnökének igaza van, de az elvi
döntésről tudtak. Abból a szempontból igaza van, hogy igényt tartottak a végleges
előterjesztés véleményezésére. A jövőben erre is figyelnek majd.
Mindenkinek köszöni az előkészítési munkáját.
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A vita végén Pajor Kálmán képviselő által kért 5 perc szünetről kéri a képviselők szavazatát.
No: 2
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 14:12:48

>178<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

12
2
6

60.00%
10.00%
30.00%

50.00%
8.33%
25.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Szünet után:
Dr. Várnai László polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek a határozat- tervezet elfogadását, az alábbi 9. ponttal
történő kiegészítéssel:
„Kiskunhalas Város Képviselő-testülete javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy az
új intézményvezető megbízására a pályázatot 2008. június 30-ig írja ki.
A pályázat elbírálásáig Gép Károlyné látja el a vezetői feladatokat.
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ magasabb
vezetői állása 2009. január 1. napjától tölthető be.”
No: 3

11

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 14:20:19

>179<

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%

297/2007. Kth
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központ Intézményének alapítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak
ellátása vonatkozásában az alábbi döntéseket hozza:
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás a kistérségi önkormányzatok alábbi szociális feladatainak
- családsegítő szolgálat
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- közösségi szolgáltatások
- támogató szolgálat
- idősek nappali ellátása/idősek klubja
- idősek otthona
- idősek átmeneti otthona
- fogyatékosok otthona
- hajléktalan szállás
- szociális étkeztetés.
és alábbi gyermekvédelmi feladatainak
- gyermekjóléti szolgálat
- családok átmeneti otthona
ellátása érdekében önálló intézményt alapítson.
Az intézmény neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ
Székhelye:
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Általános működési területe:
Kiskunhalas Város közigazgatási területe
Tompa Város közigazgatási területe
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Kelebia Község közigazgatási területe
Kisszállás Község közigazgatási területe
Kunfehértó Község közigazgatási területe
Balotaszállás Község közigazgatási területe
Pirtó Község közigazgatási területe
Harkakötöny Község közigazgatási területe
Zsana Község közigazgatási területe
Alapítója:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Felügyeleti szerve:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Jogállása:
Integrált intézmény
Gazdálkodási jogköre: Önálló gazdálkodó szerv
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás a Szociális Szolgáltató Központ intézményét 2008. január 1.
napjával alapítja meg, mint a következő önkormányzati intézmények jogutód
intézményét:
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának Családsegítő-, Gyermekjóléti
Szolgálata és Krízisellátó Intézményei - Kiskunhalas, Garbai u. 6.
- Kiskunhalas Város Önkormányzat Nefelejcs Szakosított Otthon - Kiskunhalas,
Nefelejcs u. 9.
- Tompa Város Önkormányzatának Napsugár Gondozási Központja – Tompa,
Szabadság tér 4.
- Tompai Mikrotérségi Társulás Szociális Szolgáltató Intézménye – Tompa,
Szabadság tér 2
- Kunfehértó Község Képviselő-testületének Gondozási Központja - Kunfehértó,
Szabadság tér 7.
- Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza - Kelebia, József A.
u. 75.
- Kisszállás község Önkormányzat Gondozási Központja - Kisszállás, Iskola u.
20-22.
- Harkakötöny Község Szociális Intézménye - Harkakötöny, Bem u. 2. szám.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
tanácsában az intézményfenntartással kapcsolatos kérdésekben a társulási
megállapodásban rögzített szavazati arányok érvényesüljenek.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete határozatlan időre működtetésre átadja a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak a szociális és gyermekvédelmi feladatok
ellátására a következő intézményeket:
Családsegítő–Gyermekjóléti Szolg. Kiskunhalas, Garbai S. u. 6.
Házi gondozás
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7
Jelzőrendszeres házi gondozás
Kiskunhalas Nyúl u. 5-7.
Családok Átmeneti Otthona
Kiskunhalas, Ván Benjámin 11.
Idősek Nappali Otthona
Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10.
Idősek Otthona – Átlagos
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Idősek Otthona – Demens
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
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Idősek Otthona – Átmeneti
Támogató Szolgálat
Fogyatékos Otthon (bentlakásos)
Étkeztetés
Hajléktalan Szálló

Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.
Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Kiskunhalas, Molnár u. 6.

A képviselő-testület a feladatellátáshoz szükséges, az önkormányzatnál
rendelkezésre álló ingó és ingatlan vagyon vagyonkezelői jogát vagyonkezelői
szerződés alapján, 2008. január 1-től kijelöléssel a feladatellátás idejére a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulásra ruházza át.
A társulás a használat során a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles
eljárni, köteles viselni az ingó vagyontárgyak fenntartásával és pótlásával továbbá
az ingatlan fenntartásával járó terheket, továbbá a beruházások tekintetében
egyeztetni köteles. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
vagyonkezelői szerződés megkötésének előkészítésére.
Határidő: 2008. január 1.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsa a Szociális Szolgáltató Központ intézményének
magasabb vezetői állására 2008. év végéig pályázatot hirdet, melynek eredményes
lezárultáig a jelenlegi intézményvezető Gép Károlynét bízza meg a vezetői
feladatok ellátásával.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a következő szociális és gyermekvédelmi
feladatait a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
intézménye keretében látja el 2008. január 1. napjától:
- családsegítő szolgálat
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- közösségi szolgáltatások
- támogató szolgálat
- idősek nappali ellátása/idősek klubja
- idősek otthona
- idősek átmeneti otthona
- fogyatékosok otthona
- hajléktalan szállás
- szociális étkeztetés
- gyermekjóléti szolgálat
- családok átmeneti otthona
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti feladatok teljes körű
feladat átadási-átvállalási megállapodásának megkötésére.
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a feladatellátás átadásával
kapcsolatban érintett rendeleteinek módosítását a működés megkezdéséig terjessze
a képviselő-testület elé.
Határidő: 2008. január 1.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
Dr. Ferenczi Mária jegyző

14

6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az előző pontban
felsorolt feladatellátásban résztvevő szakmai, és érintett technikai személyzet
közalkalmazotti jogviszonyát háromoldalú megállapodásban rögzített, a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményébe 2008.
január 1. fordulónappal történő jogfolytonos áthelyezéssel rendezik az érintett
vezetők.
Határidő: 2008. január 1.
Felelős: érintett intézmények vezetői
7. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Gép Károlynét megbízza 2007. október 1-től december 31-ig
terjedő időszakban az intézmény szakmai szervezetének és működésének személyi
és tárgyi előkészítő feladataival bruttó 120.000. Ft havi díjazással.
8. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás 2007. október 1-től december 31-ig terjedő időszakban az
intézmény pénzügyi és gazdasági működésének személyi és tárgyi feltételeinek
előkészítő feladataival megbízza Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalát bruttó 100.000. Ft és munkáltatói járulékai havi díjazással. A hivatal a
feladatot az Ellenőrzési és Rendészeti Főosztály (vezető: Győrffy Amália) által
látja el.
9. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete javasolja a Társulási tanácsnak, hogy az új
intézményvezető megbízására a pályázatot 2008. június 30-ig írja ki.
A pályázat elbírálásáig Gép Károlyné látja el a vezetői feladatokat.
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ magasabb
vezetői állása 2009. január 1. napjától tölthető be.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Gép Károlyné intézményvezető
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető
Nyilas László Családsegítő Szolgálat vezetője
Balogh Zoltánné Nefelejcs Szakosított Otthon vezetője
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Simon István népjóléti osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Megköszöni az előkészítő munkában részt vevők színvonalas szakmai munkáját, Gép Károlyné
intézményvezető vezetésével és a képviselők segítő odafigyelését és támogatásukat a szavazás
során.
Ilyen teljekörű szociális ellátást átfogó kistérségi intézmény az országban először alakul,
amennyiben a többi önkormányzat is a helyi képviselő-testülethez hasonlóan dönt.
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A költségvetési koncepcióban már ennek megfelelően szerepeltetik majd a szociális ágazat
kiadásait.
00002 Új napirendi pont
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az önkormányzat
megszüntetése.

szociális és gyermekvédelmi intézményeinek

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács határozat mellékelve.
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető:
Az előző napirendi pont döntésének megfelelően, a megszüntető alapító okiratokban javasol
változtatást a következők szerint:
A Családsegítő Gyermekjóléti és Krízisellátó Intézményei vonatkozásában a költségvetési szev
telephelyei között a Hajnal u. 5. sz. alatti ingatlan ne szerepeljen. Ebben az ingatlanban a
védőnői szervezet dolgozik, de sem az ingatlan, sem a feladat nem kerül át a kistérséghez.
A Nefelejcs Szakosított Otthon megszüntető okiratában a fogyatékosok nappali ellátását
szolgáló Alsóöregszőlők 49/a és a Bajcsy Zsilinszky u. 26, ingatlan sem kerül be a telephelyek
közé és ennek megfelelően a fogyatékosok nappali ellátása is törlendő a feladatok közül.
Dr. Várnai László polgármester:
Az előterjesztés részeként befogadja a módosításokat és kéri a képviselőket, hogy
döntéshozatalnál vegyék ezt figyelembe.
A bizottságok javaslatában szerepel, hogy az első félév gazdálkodási tapasztalatairól adjon
tájékoztatót a képviselő-testületnek a Szolgáltató Központ. Ezt is az előterjesztés részeként
kezeli, külön nem rendel el erről szavazást.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és fenti említett módosításokkal elfogadásra ajánlja a
határozat-tervezetet a képviselő-testületnek.
No: 4
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298/2007. Kth
Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi
intézményeinek megszüntetése.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint fenntartó a Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye önálló intézményét az előterjesztés
1. sz. mellékletét képező megszüntető okirat elfogadásával legkorábban 2007. december
31. napjával jogutódlással megszünteti, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 90. §-ának (1) bek. c) pontja alapján.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális Intézmény megszűnésére tekintettel legkorábban 2007. december
31-i hatállyal visszavonja az intézményt vezető Gép Károlyné magasabb vezetői
megbízását.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint fenntartó a Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei
önálló intézményét az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megszüntető okirat
elfogadásával legkorábban 2007. december 31. napjával jogutódlással megszünteti, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-ának (1) bek. c) pontja
alapján.
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálata és Krízisellátó Intézményei megszűnésére
tekintettel legkorábban 2007. december 31-i hatállyal visszavonja az intézményt vezető
Nyilas László magasabb vezetői megbízását.
5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint fenntartó a Kiskunhalas Város
Önkormányzat Nefelejcs Szakosított Otthon önálló intézményét az előterjesztés 3. sz.
mellékletét képező megszüntető okirat elfogadásával legkorábban 2007. december 31.
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napjával jogutódlással megszünteti, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 90. §-ának (1) bek. c) pontja alapján.
6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Nefelejcs Szakosított Otthon megszűnésére tekintettel legkorábban 2007. december 31-i
hatállyal visszavonja az intézményt vezető Balogh Zoltánné magasabb vezetői
megbízását.
7. A megszüntetett intézmények jogutód intézménye a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
által létrehozott Szociális Szolgáltató Központ.
8. A megszűnő intézmény közalkalmazotti és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak
tekintetében a munkáltatói jogokat 2008. január 1. napjától a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás által létrehozott Szociális Szolgáltató Központ megbízott vezetője
gyakorolja.
9. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Dél-alföldi
Regionális Igazgatósága felé az intézmények megszüntetést jelentse.
10. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas-Pirtó-Imrehegy Mikrotérségi
Szociális Intézményfenntartó Társulást, valamint a Halasi Többcélú Kistérségi Szociális
alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladat ellátó Társulást legkorábban
2007. december 31. napjával megszünteti.
11.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felkéri a Többcélú Kistérségi Humánszolgáltató
Iroda vezetőjét, hogy az első féléves gazdálkodási tapasztalatokról adjon tájékoztatást a
2008. júniusi testületi ülésen.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: Gyovai István Humánszolgáltató Iroda vezetője
Határidő: A határozat 1-10 pontjára: 2007. december 31.
Felelős: Dr. Ferenczi Mária, jegyző
Dr. Várnai László, polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztály vezetője
Gép Károlyné Egyesített Szociális Intézmény vezetője
Nyilas László Családsegítő Szolgálat vezetője
Balogh Zoltánné Nefelejcs Szakosított Otthon vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
1. sz. melléklet
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (Ámr.) alapján a
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
elnevezésű intézményt 2007. december 31. napjával megszüntetem. A megszüntetés indoka: az
Egyesített Szociális Intézmény által ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben
hatékonyabban teljesíthető. (Áht. 90. § 1 (bek. c) pont).
I.
Adatok
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye:
3. A költségvetési szerv telephelyei:
4. A költségvetési szerv felügyeleti
szerve:
5. A megszüntető szerv neve:
6. A megszüntetés időpontja:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális Intézménye
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Kiskunhalas, Szilády Áron u. 10.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2007. december 31.

II.
Az Egyesített Szociális Intézmény alapfeladatainak jövőbeni ellátása
Az Egyesített Szociális Intézmény valamennyi alapfeladata a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás által 2008. január 1.-i hatállyal létrehozandó Szociális Szolgáltató Központhoz kerül
át.
III.
Jogutódlás
Az Egyesített Szociális Intézmény jogutódja – vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint
munkajogi vonatkozásban – a Szociális Szolgáltató Központ.
IV.
Az Egyesített Szociális Intézmény vagyona
A megszüntetett intézményre vonatkozóan Kiskunhalas Város Önkormányzata
vagyonkezelésében lévő – a feladatellátáshoz szükséges – ingó és ingatlan vagyon
vagyonkezelői joga kijelöléssel a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásra száll át. Az
alaptevékenység ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyont a Társulás a Szociális
Szolgáltató Központ részére térítésmentes használatba adja.
V.
Az Egyesített Szociális Intézmény által foglalkoztatottak
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A megszűnő intézmény közalkalmazotti és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak tekintetében
a munkáltatói jogokat 2008. január 1. napjától a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által
megbízott vezető gyakorolja. A közalkalmazottak SZSZK-nál történő továbbfoglalkoztatására
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény áthelyezésre vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
VI.
Záró rendelkezések
Jelen megszüntető okirat 2008. január 1.-jén lép hatályba.
Záradék: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye megszüntető
okiratát Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 298/2007 Kth. számú határozatával hagyta
jóvá.
2. sz. melléklet
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (Ámr.) alapján a
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálata és
Krízisellátó Intézményei
elnevezésű intézményt 2007. december 31. napjával megszüntetem. A megszüntetés indoka: a
Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei által ellátandó feladat más
módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. (Áht. 90. § 1 (bek. c) pont).
I.
Adatok
7. A költségvetési szerv neve:
8. A költségvetési szerv székhelye:
9. A költségvetési szerv telephelyei:
10. A költségvetési szerv felügyeleti
szerve:
11. A megszüntető szerv neve:
12. A megszüntetés időpontja:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálata és
Krízisellátó Intézményei
Kiskunhalas, Garbai u. 6.
Kiskunhalas, Molnár u. 6.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2007. december 31.

II.
A Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei alapfeladatainak
jövőbeni ellátása
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A Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei valamennyi alapfeladata
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által 2008. január 1.-i hatállyal létrehozandó Szociális
Szolgáltató Központhoz kerül át.
III.
Jogutódlás
A Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei jogutódja – vagyoni
jogok és kötelezettségek, valamint munkajogi vonatkozásban – a Szociális Szolgáltató
Központ.
IV.
A Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei vagyona
A megszüntetett intézményre vonatkozóan Kiskunhalas Város Önkormányzata
vagyonkezelésében lévő – a feladatellátáshoz szükséges – ingó és ingatlan vagyon
vagyonkezelői joga kijelöléssel a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásra száll át. Az
alaptevékenység ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyont a Társulás a Szociális
Szolgáltató Központ részére térítésmentes használatba adja.
V.
A Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei által foglalkoztatottak
A megszűnő intézmény közalkalmazotti és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak tekintetében
a munkáltatói jogokat 2008. január 1. napjától a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által
megbízott vezető gyakorolja. A közalkalmazottak SZSZK-nál történő továbbfoglalkoztatására
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény áthelyezésre vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
VI.
Záró rendelkezések
Jelen megszüntető okirat 2008. január 1.-jén lép hatályba.
Záradék:
A Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei megszüntető okiratát
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 298/2007 Kth. számú határozatával hagyta jóvá.
3. sz. melléklet
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (Ámr.) alapján a
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Nefelejcs Szakosított Otthon
elnevezésű intézményt 2007. december 31. napjával megszüntetem. A megszüntetés indoka: a
Nefelejcs Szakosított Otthon által ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben
hatékonyabban teljesíthető. (Áht. 90. § 1 (bek. c) pont).
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I.
Adatok
13. A költségvetési szerv neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Nefelejcs Szakosított Otthon
14. A költségvetési szerv székhelye:
Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.
15. A költségvetési szerv felügyeleti Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának
szerve:
Képviselő-testülete
16. A megszüntető szerv neve:
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
17. A megszüntetés időpontja:
2007. december 31.

II.
A Nefelejcs Szakosított Otthon alapfeladatainak jövőbeni ellátása
A Nefelejcs Szakosított Otthon 27 bentlakásos férőhellyel a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás által 2008. január 1.-i hatállyal létrehozandó Szociális Szolgáltató Központhoz kerül
át.
III.
Jogutódlás
A Nefelejcs Szakosított Otthon jogutódja – vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint
munkajogi vonatkozásban – a Szociális Szolgáltató Központ.
IV.
A Nefelejcs Szakosított Otthon vagyona
A megszüntetett intézményre vonatkozóan Kiskunhalas Város Önkormányzata
vagyonkezelésében lévő – a feladatellátáshoz szükséges – ingó és ingatlan vagyon
vagyonkezelői joga kijelöléssel a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásra száll át. Az
alaptevékenység ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyont a Társulás a Szociális
Szolgáltató Központ részére térítésmentes használatba adja.
V.
A Nefelejcs Szakosított Otthon által foglalkoztatottak
A megszűnő intézmény közalkalmazotti és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak tekintetében
a munkáltatói jogokat 2008. január 1. napjától a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által
megbízott vezető gyakorolja. A közalkalmazottak SZSZK-nál történő továbbfoglalkoztatására
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény áthelyezésre vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
VI.
Záró rendelkezések
Jelen megszüntető okirat 2008. január 1.-jén lép hatályba.
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Záradék:
A Nefelejcs Szakosított Otthon megszüntető okiratát Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a
298/2007.Kth. számú határozatával hagyta jóvá.
00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatok működtetési és
fejlesztési terv módosítása kapcsán hozott 161/2007. Kth. számú határozat módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Ismerteti, hogy hatályon kívül helyezendő szakasz
tartalma szerint az általános iskolák és a Bernáth Lajos Kollégium gazdasági és kiegészítő
feladatok ellátását meg kell vizsgálni és lehetőség szerint 2008. január 1-vel más szervezeti
formában működtetni. Ezt a jelenleg hatályos államháztartásról szóló törvény nem teszi
lehetővé, ezért kellett hatályon kívül helyezni.
A mai kabinet ülésen megerősítették, hogy további együttműködés folyik a konzorciális
együttműködésre azokban a szakmai kérdésekben, amit közösen meg tudnak oldani az iskolák.
Ennek az előterjesztésnek tárgyalására vélhetően decemberben vagy legkésőbb januárban
kerülhet sor.
Fentiek figyelembe vételével
testületnek.

a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
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299/2007. Kth
Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési
és fejlesztési terv módosítása kapcsán hozott 161/2007. Kth. sz. határozat módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 161/2007. Kth.sz.
határozatának 3. pontját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztály vezetője, általa:
Érintett intézmények
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 2008 évi ellenőrzési munkaterv.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Győrffy Amália Ellenőrzési és Rendészeti főosztályvezető:
24

Azért október hónapban tárgyalja a képviselő-testület a 2008 évi ellenőrzési munkatervet,
mert a belső ellenőrzésre vonatkozó 193/2003.(XI.26) Kormány rendelet 21.§-a, valamint a
helyi önkormányzatokról szóló 1990 .évi LXV. tv. 92.§-a előírja kötelezően , hogy minden év
november 15-ig a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni az önkormányzat következő évi
ellenőrzési munkatervét.
Külön részletes kockázat elemzési munkát kellett ahhoz elvégezni, hogy mely területek illetve
melyik intézmények kerüljenek a jövő évben ellenőrzésre.
A Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt ellenőrzési feladatokat is figyelembe vették.
Ennek végrehajtásához a jövő évben is várhatóan egy külső közgazdász szakembert kell
igénybe venni.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 6
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 14:38:10
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Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:
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100.00%

100.00%

300/2007. Kth
2008. évi ellenőrzési munkaterv.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 2008. évi
ellenőrzési munkatervét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Éves ellenőrzési terv
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2008. évre
A Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló többször módosított 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet 21. §-a szerint
az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

1. A tervet megalapozó elemzések, kockázat elemzések:
Az éves ellenőrzési tervet megalapozó:
Elemzések és kockázatelemzések:
- hivatkozási (iktató) száma:
500904/2007.
- elvégzésének időpontja:
2007.10.15.
Az elvégzett elemzések és kockázatelemzések rövid összefoglalása:
A korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai alapján a kockázatelemzés készítésekor a kiemelt
kockázati tényezőket jelentőségük szerint sorba állítottuk és értékeltük, annak alapján, hogy
mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek
az adott szervezetre, ha valóban felmerülnek.
Az 500904/2007. ikt. sz. kockázatelemzés készítésekor az alábbi főfolyamatokat értékeltük:
− Jogszabálykövetés, jogszabályok által előírt új szabályozási feladat
− Tervezési rendszer
− Tárgyi eszköz gazdálkodás
− Eszközgazdálkodás
− Energiagazdálkodás
− Bérgazdálkodás
− Gépjármű üzemeltetés
− Élelmezési tevékenység
− Pénzforgalom bonyolítása
− Egyéb ellenőrzési feladatok
− Normatívák igénylése – elszámolása
A 500904/2007. ikt. számú kockázatelemzésben a folyamatok jelentősége és kockázata szerint
az alábbi értékelési szempontok alapján határoztuk meg az ellenőrizendő folyamatok
prioritását:

Értékelési szempontok
A/ alacsony kockázat
K/ közepes kockázat
M/ magas kockázat

Folyamtok
jelentősége és
kockázata szerinti
mutatók átlaga
1-2,5
2,51-3,5
3,51-5

Az értékelés szerint az alábbi folyamatok minősültek magas kockázatúnak:
− A szabályzatok aktualizálása
− Az előirányzat tervezése, nyilvántartása
− Kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás rendjének betartása

26

− A túlórák és helyettesítések elszámolása
− Gépjármű üzemeltetés
− A térítési díjak megállapítása, beszedése
A 31/2006. (IX.20) Ktr. számú rendelettel módosított SZMSZ alapján az önkormányzat, belső
ellenőrzése keretében gondoskodik a felügyelt költségvetési szervek belső ellenőrzéséről is.
Ezekre az ellenőrzésekre 2008. év második felében kerül sor.
2. Az elvégezendő ellenőrzések leírása:
1.sz. Ellenőrzés
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: nyilvántartások vezetése
Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők: mutatószámok pontos megadása, évközi
lemondások helyessége
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Normatív állami támogatások elszámolásának
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:
a helyi önkormányzat részére igényelt normatív
hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású
támogatások igénylése és felhasználása jogszerű volt-e,
továbbá a felhasználás dokumentációval való
alátámasztása
és
az
elszámolás
helyessége
szabályszerűen történt-e
Az ellenőrzött szerv, szervezeti Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas
egység:
Önkormányzat által alapított költségvetési szervei
Az ellenőrizendő időszak:
2007. év
Az ellenőrzés típusa:
Szabályszerűségi ellenőrzés,
Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:
Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzés ütemezése:
01.02. – 02.15.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 66 nap
2.sz. Ellenőrzés
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: nyilvántartások vezetése
Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényező: mutatószámok pontos megadása
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Központosított támogatások felhasználása
Az ellenőrzés célja:
Annak megállapítása, hogy az önkormányzat a
központosított támogatásokat, a normatív, kötött
felhasználású támogatásokat, valamint az egyes
jövedelempótló támogatásokat a törvényben előírtak
szerint igényelte illetve használta fel.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas
egység:
Az ellenőrizendő időszak:
2007. év
Az ellenőrzés típusa:
Szabályszerűségi ellenőrzés,
Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:
Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzés ütemezése:
02.18. – 03.14.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 40 nap
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3.sz. Ellenőrzés
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: nyilvántartások vezetése
Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők: nyilvántartás pontossága, jogszabályi
előírások betartása
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzései
Az ellenőrzés célja:
- Polgári Védelem gazdálkodásnak ellenőrzése
- Közbeszerzések szabályszerű lebonyolításának
ellenőrzése
- Gépjármű üzemeltetés szabályszerűsége
Az ellenőrzött szerv, szervezeti Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Városfejlesztési
egység:
Főosztály, Polgári Védelem
Az ellenőrizendő időszak:
2006. – 2007. év
Az ellenőrzés típusa:
Szabályszerűségi ellenőrzés,
Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:
Pénzügyi, számviteli elemzés,
Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzés ütemezése:
03.31. – 04.18.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 30 nap
4.sz. Ellenőrzés
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: nyilvántartások vezetése
szabályozás
Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők: nyilvántartás pontossága, jogszabályi
előírások betartása
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Intézményi célvizsgálat
Az ellenőrzés célja:
Pályázati pénzek, alapítvány, szakképzési hozzájárulás
elszámolásai szabályszerűségének vizsgálata
Az ellenőrzött szerv, szervezeti II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,
egység:
Informatikai Szakközépiskola
Az ellenőrizendő időszak:
2007. 03.01. – 2008. 03.31.
Az ellenőrzés típusa:
Szabályszerűségi ellenőrzés,
Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:
Pénzügyi, számviteli elemzés,
Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése,
Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzés ütemezése:
04.21. – 05.02.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 18 nap
5.sz. Ellenőrzés:
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: jogszabálykövetés, tervezési
rendszer, beszámolás, tárgyi eszköz-, vagyon- és eszközgazdálkodás, energiagazdálkodás,
bérgazdálkodás, gépjármű üzemeltetés, pénzfogalom bonyolítása, egyéb ellenőrzési feladatok
Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők: nyilvántartás pontossága, jogszabályi
előírások betartása
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Intézményi ellenőrzés
Az ellenőrzés célja:
Az intézmény gazdálkodási tevékenységének az
értékelése, valamint a folyamatba épített és az előzetes
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és
utólagos
vezetői
ellenőrzési
megfelelőségének a vizsgálata.

rendszer

Az ellenőrzött szerv, szervezeti
Kertvárosi Általános Iskola
egység:
Az ellenőrizendő időszak:
2006.05.01-2008.03.31
Az ellenőrzés típusa:
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzés és
megbízhatósági ellenőrzés.
Az ellenőrzés módszerei:

-a szabályzatok értékelése,
-pénzügyi- számviteli adatok, beszámolók elemzése,
értékelése,
-folyamatok működésének vizsgálata,
-a dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata,
-közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése:
05.05 – 05.19.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 nap
6.sz. Ellenőrzés
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: nyilvántartások vezetése
szabályozás
Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők: nyilvántartás pontossága, jogszabályi
előírások betartása
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Intézményi célvizsgálat
Az ellenőrzés célja:
Pályázati pénzek elszámolásának szabályszerűsége
Az ellenőrzött szerv, szervezeti Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
egység:
Az ellenőrizendő időszak:
2007. 05.01. – 2008. 04.30.
Az ellenőrzés típusa:
Szabályszerűségi ellenőrzés,
Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:
Pénzügyi, számviteli elemzés,
Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése,
Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzés ütemezése:
05.20. – 05.26.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap
7.sz. Ellenőrzés
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: jogszabálykövetés, pénzügyi
elszámolás
Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők: elszámolás helyessége, jogszabályi előírások
betartása
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Támogatások ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:
Alapítványi támogatások felhasználásának ellenőrzése.
(A közalapítványok összevonásának szabályszerű
lebonyolítása.)
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Az ellenőrzött szerv, szervezeti
Közalapítványok (Civil Alap, Kiskunhalas Város
egység:
Sportjáért, Berki Viola, Városért és Halasi Csipke
Közalapítvány)
Az ellenőrizendő időszak:
2007. év
Az ellenőrzés típusa:
szabályszerűségi,
pénzügyi
és
megbízhatósági
ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:
-pénzügyi- számviteli adatok elemzése, értékelése,
-a dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata,
Az ellenőrzés ütemezése:
06.23. – 07.09.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 24 nap
8.sz. Ellenőrzés
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: jogszabálykövetés, tervezési
rendszer, beszámolás, tárgyi eszköz-, vagyon- és eszközgazdálkodás, energiagazdálkodás,
bérgazdálkodás, gépjármű üzemeltetés, pénzfogalom bonyolítása, egyéb ellenőrzési feladatok
Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők: nyilvántartás pontossága, jogszabályi
előírások betartása
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Intézményi ellenőrzés
Az ellenőrzés célja:
Az intézmény gazdálkodási tevékenységének az
értékelése, valamint a folyamatba épített és az előzetes
és
utólagos
vezetői
ellenőrzési
rendszer
megfelelőségének a vizsgálata.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti
Fazekas Gábor utcai Általános Iskola
egység:
Az ellenőrizendő időszak:
2006.10.01. – 2008.09.30.
Az ellenőrzés típusa:
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzés és
megbízhatósági ellenőrzés.
Az ellenőrzés módszerei:

-a szabályzatok értékelése,
-pénzügyi- számviteli adatok, beszámolók elemzése,
értékelése,
-folyamatok működésének vizsgálata,
-a dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata,
-közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése:
10.13. – 10.27.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 nap
9.sz. Ellenőrzés
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: jogszabálykövetés, tervezési
rendszer, beszámolás, tárgyi eszköz-, vagyon- és eszközgazdálkodás, energiagazdálkodás,
bérgazdálkodás, élelmezési tevékenység gépjármű üzemeltetés, pénzfogalom bonyolítása,
egyéb ellenőrzési feladatok
Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők: nyilvántartás pontossága, jogszabályi
előírások betartása
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Intézményi ellenőrzés
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Az ellenőrzés célja:

Az intézmény gazdálkodási tevékenységének az
értékelése, valamint a folyamatba épített és az előzetes
és
utólagos
vezetői
ellenőrzési
rendszer
megfelelőségének a vizsgálata.

Az ellenőrzött szerv, szervezeti
Felsővárosi Általános Iskola
egység:
Az ellenőrizendő időszak:
2006.11.01. – 2008.10.30.
Az ellenőrzés típusa:
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzés és
megbízhatósági ellenőrzés.
Az ellenőrzés módszerei:

-a szabályzatok értékelése,
-pénzügyi- számviteli adatok, beszámolók elemzése,
értékelése,
-folyamatok működésének vizsgálata,
-a dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata,
-közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése:
11.03. – 11.21.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 30 nap
10.sz. Ellenőrzés
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: nyilvántartások vezetése
szabályozás
Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők: nyilvántartás pontossága, jogszabályi
előírások betartása
Az ellenőrzés tárgya, címe:
Intézményi belső ellenőrzések
Az ellenőrzés célja:
Az önkormányzat által alapított intézmények belső
ellenőrzéseinek lefolytatása az intézmények által jelzett
témakörökben /4. számú melléklet szerint/
Az ellenőrzött szerv, szervezeti
Önkormányzat által alapított intézmények
egység:
Az ellenőrizendő időszak:
2007. – 2008. év
Az ellenőrzés típusa:
szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény, megbízhatósági ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:
-közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés
-pénzügyi- számviteli adatok elemzése, értékelése,
-a dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzés ütemezése:
12.08. – 12.19.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 nap
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3. számú melléklet
Az ellenőrzések időbeli ütemezése:
a) az előre lekötött ellenőrzési idő és ellenőrzési kapacitás

Feladat
ellátás
időpontja
01.02.-02.15.
02.18.-03.14.
03.31.-04.18.
04.21.-05.02.
05.05.-05.19.
05.20.-05.26.
06.23.-07.09.
10.13.-10.27.
11.03.-11.21.
12.08.-12.19.

Szükséges ellenőrzési
kapacitás

Az ellenőrzés sorszáma, címe

Vizsgálat vezető

Belső ellenőr

Karasziné
Kalló Mária
Bodroginé
Darázs Orsolya
Rózsáné
Nagy Krisztina
Bodroginé
Darázs Orsolya
Rózsáné
Nagy Krisztina
Bodroginé
Darázs Orsolya
Rózsáné
Nagy Krisztina
Bodroginé
Darázs Orsolya
Rózsáné
Nagy Krisztina
Bodroginé
Darázs Orsolya

Bodroginé
Darázs Orsolya
Karasziné
Kalló Mária
Bodroginé
Darázs Orsolya
Rózsáné
Nagy Krisztina
Bodroginé
Darázs Orsolya
Rózsáné
Nagy Krisztina
Bodroginé
Darázs Orsolya
Rózsáné
Nagy Krisztina
Bodroginé
Darázs Orsolya
Rózsáné
Nagy Krisztina

1./ Normatív állami támogatás
elszámolásának ellenőrzése
2./ Központosított támogatások felhasználása
3./ Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzései
4./ II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola
5./ Kertvárosi Általános Iskola
6./ Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete
7./ Közalapítványok
8./ Fazekas Gábor utcai Általános Iskola
9./ Felsővárosi Általános Iskola
10./ Intézményi belső ellenőrzések

b) az előre nem látható, soron kívüli ellenőrzésekre rendelkezésre álló ellenőrzési idő
és ellenőrzési kapacitás
 06.02. – 06.13.

20 nap

 09.01. – 10.10.

60 nap
80 nap, az ütemezés szerint soron kívüli
ellenőrzésekre rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitás
4. számú melléklet
A 10. számú ellenőrzésben megjelölt intézményi belső ellenőrzések témái intézményenként
Bóbita Óvoda és Bölcsőde

étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása
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kockázat változó jogszabályok, kedvezmények
Napsugár Óvoda és Bölcsőde

étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása
kockázat változó jogszabályok, kedvezmények

Százszorszép Óvodák

étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása
kockázat változó jogszabályok, kedvezmények

Kiskunhalas
Bölcsődéje

Város

Önkormányzatának étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása
kockázat változó jogszabályok, kedvezmények

Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete

főzőkonyhák átfogó pénzügyi, gazdasági
vizsgálata
kockázat gazdaságosság, eredményesség, hatékonyság

Fazekas Gábor utcai Általános Iskola

étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása
kockázat új programmal történik az étkezés
nyilvántartása

Felsővárosi Általános Iskola

pályázati pénzek elszámolása
kockázat elszámolások szabályszerűsége

Kertvárosi Általános Iskola

étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása
kockázat változó jogszabályok, kedvezmények

Szűts József Általános Iskola

túlóra elszámolás
kockázat változó jogszabályok

Bibó István Gimnázium

étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása
kockázat változó jogszabályok, kedvezmények

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági és Informatikai Szakközéppénztárellenőrzés működése
iskola, Csillagvizsgáló
kockázat rendszeresség, hatékonyság, eredményesség
Bernáth Lajos Kollégium

energiafelhasználás elemzése
kockázat energiaköltségek tervezése, felhasználása
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Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

cégtelefonok magáncélú használata
kockázat elszámolások szabályszerűsége

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Győrffy Amália Ellenőrzési és Rendészeti főosztály vezetője
Érintett intézmények
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Köziskolák 2008/2009. tanévre vonatkozó beiskolázási terve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
Új szinten szerveződik a jövőben a középfokú szakképzés Magyarországon. Ehhez Regionális
Beiskolázási Tanácsokat hoznak majd létre, akik majd jóváhagyják a beiskolázási
keretszámokat.
A fenntartóknak ezért előzetesen meg kell határozni a saját fenntartásban működő
intézményeknél a keretszámokat.
Vélhetően ezt minden év októberében ezután előterjesztik.
Új helyzet, hogy a Bibó István Gimnázium vezetése sajátos felvételi eljárást dolgozott ki. Ezt a
képviselő-testületnek engedélyezni kell, amivel az intézmény kérheti az Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközpont jóváhagyását.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
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301/2007. Kth
Középiskolák 2008/2009. tanévre vonatkozó
beiskolázási terv
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola 2008/2009. tanévre vonatkozó
beiskolázási tervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
o Szakmacsoportok 9-12. évfolyamon
Mezőgazdasági szakmacsoport
Közgazdasági szakmacsoport
Informatikai /Elektrotechnika/ szakmacsoport

35 fő
35 fő
35 fő

o Szakmák 13-14. évfolyamon
Agrár-közgazdasági és áruforgalmi technikus
Pénzügyi szakügyintéző
Műszaki informatikai mérnökasszisztens

35 fő
35 fő
35 fő

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bibó István Gimnázium 2008/2009. tanévre
vonatkozó beiskolázási tervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Hat évfolyamos képzés 6-12. évfolyamon 1-1
osztály
Négy évfolyamos képzés - általános tantervű
9-12. évfolyamon 1-1 osztály
Négy évfolyamos képzés – humán tantervű
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33 fő
35 fő
35 fő

9-12. évfolyamon 1-1 osztály
Négy évfolyamos képzés - reál tantervű
9-12. évfolyamon 1-1 osztály

35 fő

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal jóváhagyja a hat évfolyamos osztály
számára a felvételi eljárás egységes írásbelin való részvétellel való megszervezését.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Városi Sportintézmény megszüntetése és a feladatainak részben a Halasi
Városgazda Zrt-hez történő átadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács határozata mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Az intézmény megszüntetést előterjesztette és meg is szavazza, mert hónapok óta készítik elő.
A sportpálya hasznosítása kerülne át a Városgazda Zrt-hez, de a sporttal foglalkozó kollégák
továbbra is közalkalmazotti körben maradnának.
Ez vonatkozik a táborok fenntartására is.

Kérdések
Hozzászólások
Váradi Krisztián képviselő:
Itt nem a Városgazda Zrt-hez csatlakozás a problémája, hanem szakmai jellegű. Amikor a
sport koncepciót tárgyalták, még nem volt szó az intézmény megszüntetéséről. Több olyan
felvetés volt, hogy a sportintézmény szerepét inkább erősíteni kell, kistérségi sportközpont
szerepet kellene ellátnia. Amennyiben ezt szeretnék, jó lenne, ha egy felelős intézményvezető
kezében lennének ezek a feladatok.
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Az intézmény megszüntetésével az ellátás nem lesz hatékonyabb. A műszaki technikai
dolgozók által végzett feladatok átvétele nem eredményez szerinte hatékonyságot. A
sportintézmény fennállásának öt éve alatt bizonyította létjogosultságát, minden dolgozója
azon volt, hogy koordináltabb, szervezettebb és jobb legyen a sport élet Kiskunhalason.
Minden dolgozónak elismerését fejezi ki, és nem támogatja az előterjesztést.
Máté Lajos képviselő:
Egyetért Váradi Krisztián képviselőtársával abban hogy ők is fontosnak tartják a sportot és az
ezzel kapcsolatos tevékenység is. Azzal, hogy a Városgazda Zrt-hez kerül, nem fog a sport
helyzete romlani, hanem további lehetőségekhez fog jutni.
Nem biztos, hogy az a helyes út, hogy 6-10 fős szervezetekkel külön működtesse az
önkormányzat intézményeit. A decentralizációnak azonban vannak hátrányai is.
A Városgazda Zrt. megalakulásánál sokszor emlegették a szinergiát ( párhuzamos
szervezetekben feltárható előnyök) aminek összevonását ezzel is segíteni akarják.
A Zrt. megalakulásánál azt remélték, hogy a kisebbségben lévő képviselők is támogatják
majd, de csak annak akadályoztatását látják.
Kószó János szerint sikertelen történetről van szó. Még csak két hónapja működik, ami
alapján nem lehet megítélni annak működését. Elmondták, hogy hosszabb távú építkezést von
maga után. Komoly projektek előkészítését indították el, ami két hónap alatt nem tud
eredményt produkálni. Kószó János áprilisi újságcikkre hivatkozik, ezzel kapcsolatban elég
lassúnak ítéli reagálását.
Amikor az ellenzék oldalán Zuschlag János képviselő hónapok óta nincs jelen ( reméli többet
nem is lesz) akkor ilyen támadást indítani ellenük ekkora késéssel nem lehetne.
Dr. Várnai László polgármester:
Felhívja a figyelmet, hogy Zuschlag János képviselő nem tagja az MSZP Frakciónak, ha itt
lenne, független képviselőként venne részt a testületi munkában.
Horváth Mihály képviselő:
Az Ifjúsági Sport és Informatikai Bizottsági ülésen kifejtette, hogy elvi problémái vannak az
előterjesztéssel kapcsolatban. Az előterjesztés szakmailag nem indokolt. Elképzelhetőnek
tartja az új szervezet általi működést, de hogy mitől lenne jobb ez a szervezeti változás, arra
senki nem tudott választ adni. A jelenlévő FIDESZ-es bizottsági tagok sem találtak erre
magyarázatot, így „nem”-el szavazott.
Kéri, hogy az ilyen jellegű előterjesztésektől tartózkodjanak, mert úgy értelmezi, hogy a
döntéshozót ( még akkor is, ha kisebbségben van) megilletnek bizonyos jogok. Ennek egyike,
hogy megfelelően informált lehessen döntéshozatal előtt. Hiába van az előterjesztő oldalán
többség, a kisebbséget is döntési helyzetbe kell hozni. A bizottsági ülésen feltett kérdésére
azóta sem kapott választ, ezért nem támogatja az előterjesztést.
Kószó János képviselő:
Máté Lajos képviselőnek válaszolva elmondja, hogy minden lépést akadályozni nem áll
módjukban, mert eddig mindig „nem”-el szavazott a Városgazda Zrt-vel kapcsolatban, de ez
semmit nem akadályozott meg, mert a többség mást akart.
Az előrehaladást nem az ellenlépések akadályozzák, hanem az előkészítés
megalapozottságának hiánya.
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Az alapítás elején javasolta, hogy ki kellene dolgozni azt az eljárási szisztémát, amivel a
végeredmény elérhető, az nem történt meg. Akkor azt mondta a többség, hogy szakértők ezt
már kidolgozták, de a tervezett lépések jogi akadályok miatt nem tehetők meg. Ma is azt
állítja, hogy ez egy haszontalan szervezet.
Április óta azért nem reagált a cikkre, mert kicsinyes dolognak tartotta, de azt már nem viseli
el, hogy a többség beépítse propagandájába. A szakmai előkészítéshez semmi köze nem volt a
FIDESZ-nek. Kár ilyeneket mondani.
Zuschlag János képviselőhöz neki semmi köze nincs. Ne említsék őt egy lapon a képviselővel,
mert soha nem értett egyet azokkal az elvekkel és gyakorlattal, amit ő képviselt és gyakorolt.
Lukács László képviselő:
Az a vélemény, hogy jogi előkészítés hiányában bukott meg az előkészítés, az nem igaz. Nem
bukott meg!
Az előzőekben úgy volt, hogy júniusban a parlament módosítja az államháztartásról szóló
törvényt, semmi akadálya nem lett volna az előkészítés szerint a közgazdászok által
kidolgozott formában a döntés végrehajtásának.
Nincs oka Kószó képviselőnek szemrehányást tennie.
Fél évvel ezelőtt a sport koncepció kapcsán került szóba, hogy a sportintézmény 7 fős
létszámával és a 16 milliós költségvetésével annyira mikro intézmény, hogy sem a
fejlesztésekben, sem a tényleges működésben nem tud elvárható szintű eredményt elérni.
A Gazdasági Programban kiemelt helyen szerepel a sportintézmény és a sportnak fejlesztése,
amit úgy akarnak megoldani, hogy az üzemeltetési feladatait egy olyan egységben
szerepeltetik, amely képes áthidalni a problémákat és egész évben egységesen tudja
biztosítani.
Véleménye szerint ez a megoldás jó és a sport nem szenved hátrányt és a vezetése is el tudja
látni feladatát a jövőben.
Javasolja, hogy ezt a döntést hozzák meg.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Összefoglalásként megjegyzi, hogy szemrehányás, igaztalan tények elhangzása esetén
tehető. Olyan jellegű szemrehányást is minimalizálni kell, aminek nincs valóságtartalma.
Egymás idegeinek kikészítése esetén az erő elforgácsolódik és nem az alkotásra fordul. Ha
az összefogásra törekednek és abban is segítségére lennének egymásnak, amiben nem értenek
egyet, akkor előbbre haladnának.
Ez az előterjesztés ad megoldási lehetőséget és támogatható. Törekedjenek
kompromisszumra.
Megjegyzi, hogy a határozat-tervezetben szerepel:
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elhatározza, hogy a fenntartásában működő
Városi Sportintézmény jogutód nélkül 2007. december 31. nappal megszünteti, megszüntető
okiratát a novemberi képviselő-testületi ülésre kéri előterjeszteni.
Ebben a pontban a későbbiekben módosítás várható, mert a Zrt-nél feltehetően módosítani
kell az alapító okiratot , ami határidő eltolódást okozhat majd.
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Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.
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302/2007. Kth
Városi Sportintézmény megszüntetésével és a feladatainak részben
a Halasi Városgazda Zrt-hez történő átadása.
Határozat
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elhatározza, hogy a fenntartásában működő
Városi Sportintézmény jogutód nélkül 2007. december 31. nappal megszünteti, megszüntető
okiratát a novemberi képviselő-testületi ülésre kéri előterjeszteni
2./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Városi Sportintézmény
megszűnésével egy időben az intézmény feladatait - sportintézmények, sportlétesítmények
működtetése szakfeladat-szám: 92401-4 és - maradéktalanul az önkormányzati egyszemélyi
tulajdonú Halasi Városgazda ZRT-nek, a máshová nem sorolt sporttevékenység
szakfeladat-szám: 92602-9 a KIGSZ-nek adja át. Felhatalmazza a Halasi Városgazda ZRT.
Vezérigazgatóját a társasági szerződés módosításának elkészítésével, a jegyzőt a KIGSZ
alapító okiratának módosításával, és kéri a novemberi Képviselő-testületi elé beterjeszteni.
3./ A Képviselő-testület megbízza a Városi Sportintézmény vezetőjét és a Halasi Városgazda ZRT.
vezérigazgatóját, hogy a megszüntetendő intézmény feladatainak átvételével kapcsolatos pénzügyi,
számviteli, vagyonátadási feladatokat december 31-ig végezzék el.
4. A Képviselő-testület megbízza a Városi Sportintézmény és a KIGSZ vezetőit a közalkalmazotti
körből kikerülő dolgozók személy-, bér- és munka-ügyi anyagának előkészítésével, az idevonatkozó
hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával.
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5./ Az önkormányzat garantálja a közalkalmazotti törvény hatálya alól a Munka Törvénykönyve
hatálya alá kikerülő dolgozók összes szerzett jogát jogszabálynak megfelelően, kivéve a MÁV
utazási igazolvány biztosítását.
6. A Képviselő-testület utasítja a Halasi Városgazda ZRT vezetését, hogy dolgozza ki az intézményüzemeltetési feladatok ellátáshoz megfelelő szervezetei rendjét, valamint az eddigi színvonalnak
megfelelő műszaki, technikai háttér humánerőforrása biztosításának feltételeit. A decemberi
képviselő-testületi ülésre kerüljön be az erről szóló előterjesztés.
7. Kiskunhalas város Képviselő-testülete utasítja a Halasi Városgazda ZRT. vezetését, hogy a
hatályos jogszabályok figyelembevételével 2007 október 30-val kezdje meg az egyeztetést, az érintett
érdekképviseleti szervezetekkel és munkavállalókkal.
8./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet előkészítése
során a határozati pontokat vegye figyelembe.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Kalicz László Sportintézmény vezetője
Valaczkai László Halasi Városgazda Zrt vezérigazgatója
Hirsch Jánosné KIGSZ vezetője
Acsai Istvánné személyzeti ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
7./ NAPIRENI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: OLLE programban való részvétel.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető:
Tavasszal Kiskunhalas város bejelentette igényét, a műfűves sportpálya megépítésére. Valós
igény van rá.
Az önkormányzatok társulásának megbízásából az OLLE Programiroda Kht. elvégezte a
közbeszerzési eljárást, aminek eredményét tudomásul kell venniük. Meg kell bízni az OLLE
programirodát a keretszerződések kidolgozásával. Ennek aláírására fel kell hatalmazni a
polgármester urat. Ezt követően készül el az egyedi kivitelezési árajánlat.

Kérdések
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Dr. Krammer Balázs képviselő:
A határozati javaslat 3. pontjában szerepel, hogy az önkormányzat által választott bíráló
bizottság bevonásával történik az eredmény hirdetés. Erről bővebb tájékoztatást kér.
Soós Árpád képviselő:
Ki fizet érte, a város, vagy akik használják?
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az önkormányzat határozat formájában
hozzájárult, hogy a 129 részt vevő önkormányzat
létrehozzon egy a saját soraiból
létrehozandó 7 fős bíráló bizottságot. Ez a bizottság vizsgálta a pályázati ajánlatok
érvényességét, és ők választották ki a nyerteseket az egyes kategóriákon belül.
Kaptak egy árajánlatot, amiben a pálya megépítése 20 millió Ft 10 éves futamidőre a
kamatokkal együtt az éves díj 2-2.3 millió Ft. Kértek egy gazdaságossági számítást a
sportintézmény vezetőjétől, aki a kispályás labdarugó mérkőzéseken fizetett teremdíjakat
vetette össze a pálya használati összeggel. Ennek eredményeként ezt a díjat a pálya ki tudja
termelni éves szinten.

Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Az előző ciklusban született erre döntés.
Nyilvánvalóan a símább felületre terítik le a műfűvet, amit érthetőnek tart.
Az alapozási munkáknál várható 5 milliós megtakarítás jó hír. Támogatandónak itéli az
előterjesztést.
Dr. Várnai lászló polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 9
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303/2007. Kth
OLLÉ programban való részvétel.
Határozat
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő jelen határozatával a nevében az
OLLÉ-Progarmiroda által lebonyolított “Műfüves pályák megvalósításához szükséges
alépítményi munkák” tárgyú, KÉ-9644/2007 számú, „Műfüves pályák műfű telepítési
munkálatai elvégzése“, KÉ-9647/2007 számú, “Műfüves pályák megvalósításához szükséges
világítási rendszer kiépítése”, KÉ-9650/2007 számú és “Műfüves pályák megvalósításához
szükséges kerítés és palánképítési munkák” tárgyú, KÉ-9646/2007 számú közbeszerzési
eljárások eredményét, a csatolt írásbeli összegzésekben foglalt tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület jelen határozatával felhatalmazza a polgármestert az eljárások
eredménye alapján a közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevőivel a keret-megállapodások
megkötésére és aláírására:
• műfű beszerzés
Strabag AG., A-1220 Wien Donau-City Str. 9.
GRANUFLEX Kft.,1037 Budapest, Bécsi út 269.
NÉMETH és társa kft. ,2092 Budakeszi, Pátyi út 57.
• alépítményi munkálatok végzése
Femol ’97 Kft., 8086 Felcsút, Fő út 221.
Alpokút és Mélyépítő Kft., 9700 Szombathely Maros u. 22.
Magyar Aszfalt Kft., 1135 Budapest, Szegedi út 35-37
• kerítés- és palánképítési munkák
Swietelsky Építő Kft., 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B épület 5. emelet
COLAS Sportpályaépítő Közös vállalkozás Konzorcium
Magyar Aszfalt Kft., 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
• világítás
Lisys Fényrendszer ZRt., 1134 Budapest, Kassák Lajos út 81.
Sebők és Sebők Kft., 5500 Gyomaendrőd Bajcsy u. 82.
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Strom-Kovill Kft., 1191 Budapest, Corvin krt. 15-17.
3. A képviselő-testület felhatalmazza az OLLÉ-Programiroda kht-t (székhelye:1112 Budapest,
Kánai út 314/24 , cégjegyzékszáma: 01-09-87751 Cg., képviseletében eljár: Jakab Zoltán
ügyvezető), hogy nevében a keret-megállapodás alapján a műfüves pálya kivitelezéséhez
szükséges, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást lefolytassa, az önkormányzat
által választott bíráló bizottság bevonásával az eredményt hirdessen.
Az igényelt pálya típusa: futsal 20X40 m. alapterületű pálya
A megvalósítás helyszíne: Kiskunhalas, Város Sportintézmény „A” jelű aszfalt burkolattal
ellátott pályája. (6400. Kiskunhalas, Kertész u.28/a)
A megvalósítás igényelt időpontja: 2008 2. negyedév
4. Az eredményhirdetést követően az egyedi kivitelezői árajánlat birtokában a Képviselőtestület dönt a további szükséges felhatalmazások biztosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Iskolabusz 2007 évi további finanszírozása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László képviselő:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 10
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304/2007. Kth
Iskolabusz 2007. évi további finanszírozása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az óvodás gyermekeket és általános iskolás tanulókat
szállító buszjárat finanszírozására 2007. szeptember 1-től december 31-ig terjedő időszakára
összesen 583.280 Ft-ot biztosít.
A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott általános iskolákba járó buszbérlettel
rendelkező tanulók -az iskola házirendje által szabályozott- támogatására biztosítja az alábbi
táblázatban szereplő összegeket:
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
54.800 Ft
Felsővárosi Általános Iskola
154.400 Ft
Kertvárosi Általános Iskola
49.280 Ft
Szűts József Általános Iskola
95.600 Ft
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város illetékességi területéről a Kalocsa-Kecskemét
Főegyházmegye Érseki Hatósága fenntartásában lévő Szent József Katolikus Általános
Iskolába járó iskolabuszos tanulók támogatására 8.000 Ft-ot biztosít, egyúttal megbízza a
polgármestert az erről szóló szerződés aláírására.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város illetékességi területéről a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat fenntartásában lévő Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája,
Előkészítő Szakiskolája, Logopédiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója intézményébe
járó iskolabuszos tanulók támogatására 125.200 Ft-ot biztosít, egyúttal megbízza a
polgármestert az erről szóló szerződés aláírására.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az óvodás gyermekek támogatására 96.000 Ft-ot
biztosít, egyúttal megbízza a polgármestert a Kunság Volán ZRt.-vel kötendő erről szóló
szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztály vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szűts József Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 11
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305/2007. Kth
Szűts József Általános Iskola pedagógiai programjának
módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szűts József Általános Iskola pedagógiai programja
kiegészítését jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztály vezetője
Dr. Várnai Lászlóné intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Oktatási Intézmények alapító okiratainak módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosított alapító okiratokat tartalmazó határozattervezetek elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 12
Szavazás: Nyílt
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Határozat Elfogadva
Határozat:

306/2007. Kth
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1972-ben létesített Fazekas Gábor Utcai Általános
Iskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1 Intézmény neve:
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
2. Székhelye:
Kiskunhalas, Fazekas Gábor u. 1.
3. Rövidített neve:
Fazekas Általános Iskola
4. Alapítója:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
5. Típusa:
általános iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6. Fenntartója:
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
7. Felügyeleti szerve:
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
nappali
8. Munkarend:
9. Évfolyamok száma:
1-8. (8 évfolyam)
10. Maximális tanulólétszám:
1-4. évf. 306 tanuló
5-8. évf. 300 tanuló
összesen: 606 tanuló
11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali
tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
• Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)
• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám:
80.10, Szakfeladatszám: 80511-3)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
(TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
• Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)
• Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
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• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám:
80121-4)
• Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/
nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80122-5)
Kiegészítő tevékenysége:
•
•

Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)
Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 52.63, Szakfeladatszám: 52691-5)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2),

12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
15. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 630/1 hrsz-ú 9369
m2 ingatlan a rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem, ebédlő épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására
szabadon használhatja, a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete
alapján. Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
16. Vállakozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az
iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
17. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja.
18. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási
területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az
intézmény más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 204/2007. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Nagy-Czirok Lászlóné intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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307/2007. Kth
Felsővárosi Általános Iskola Alapító Okiratainak
módosítása.
Határozat

A Képviselő-testület a FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1912-ben létesített Felsővárosi Általános Iskola alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Típusa:
5. Telephelye:
6. Tagozata:
7. Tagintézménye:
8. Tagintézmény székhelye:
9. Alapítója:
10. Fenntartója:

11. Felügyeleti szerve:
12. Munkarend:
13. Évfolyamok száma:
14. Maximális tanulólétszám:

Felsővárosi Általános Iskola
Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Felsővárosi Általános Iskola
általános iskola
Kiskunhalas, Szabadság tér 5.
felnőttoktatás
Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye általános
iskola 5-8. évfolyamon
Pirtó, Rákóczi u. 2.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas-Pirtó
Mikrotérségi
Oktatási
Társulás
(Kiskunhalas, Hősök tere 1.) a társulási szerződésben
foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Pirtó Község Önkormányzata a társulási szerződésben
foglaltak alapján
nappali
levelező
1-8. (8 évfolyam)
1-4. évf. 337 tanuló
5-8. évf. 390 tanuló ebből
Pirtói Tagintézmény 5-8. évf. 60 tanuló
összesen 787 tanuló
Felnőttoktatás 30 fő

15. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos
oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
• Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)
• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80511-3)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR
szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
• A német kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR
szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
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• Iskolarendszerű felnőttoktatás (TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80123-6)
• Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)
• Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR
Szakfeladatszám: 80121-4)

szám:

80.10,

• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 801214)
• Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/ nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80122-5)
Kiegészítő tevékenysége:
• Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1)
• Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 52.63,Szakfeladatszám: 52691-5)
• Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (TEÁOR szám: 80.10 Szakfeladatszám: 930932)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2),
16. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
17. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
19. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 372 hrsz-ú 6967 m2 területű
ingatlan a rajta található 3820 m2 iskola, tornaterem, ebédlő épülettel, továbbá a Szabadság tér 5. sz.
alatti 2167 hrsz. számú 953 m2 területű ingatlan a rajta található 130 m2 alapterületű épülettel. A
pirtói tagintézmény vonatkozásában: Pirtó Rákóczi u. 2.sz. alatti 37 hrsz-ú ingatlan a rajta található
5-8 évfolyamos oktatáshoz szükséges épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartók vagyonrendelete alapján.
20. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő
diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
21. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A Kollektív
Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat
az intézmény igazgatója gyakorolja.
22. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés alapján
körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város ill. Pirtó község közigazgatási
területe a fenntartók által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az
intézmény más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 205/2007. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Kerekes Katalin intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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308/2007. Kth
Kertvárosi Általános Iskola Alapító Okiratainak
módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítását 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 1990. 09. 01-én létesített Kertvárosi Általános Iskola alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
Kertvárosi Általános Iskola
2. Székhelye:
Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
Kertvárosi Ált. Isk.
3. Rövidített neve:
4. Alapítója:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
5. Típusa:
általános iskola
6. Fenntartója:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
7. Felügyeleti szerve:
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8. Munkarend:
nappali
9. Évfolyamok száma:
1-8. (8 évfolyam)
10. Maximális tanulólétszám:
1-4. évf. 208 tanuló
5-8. évf. 270 tanuló
összesen 478 tanuló
11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos
oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
• Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)
• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80511-3)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR
szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
• Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)
• Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 801214)
• Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/ nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80122-5)
•

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

Kiegészítő tevékenysége:
• Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)
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• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR
Szakfeladatszám: 75195-2),

szám:

80.10,

• Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 52.63, Szakfeladatszám: 52691-5)
12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
15. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 2884/1 hrsz-ú 15325 m2
ingatlan a rajta található 3380 m2 iskola és tornaterem épülettel, továbbá gyakorló kerttel, szabadtéri
sportlétesítményekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésére
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
16. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő
diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
17. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A Kollektív
Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat
az intézmény igazgatója gyakorolja.
18. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés alapján
körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe,
Imrehegy község közigazgatási területe a Kiskunhalas város és Imrehegy község által kötött oktatási
megállapodásnak megfelelően, a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 206/2007 Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztály vezetője
Muntyán Lászlóné intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
309/2007. Kth
Szűts József Általános Iskola Alapító Okiratainak
módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását 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
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Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1913. 09. 1-jén létesített Szűts József Általános Iskola alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
Szűts József Általános Iskola
Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
Szűts J. Ált. Iskola
4. Alapítója:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
5. Típusa:
általános iskola
6. Fenntartója:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
7. Felügyeleti szerve:
8. Munkarend:
nappali
9. Évfolyamok száma:
1-8. (8 évfolyam)
10. Maximális tanulólétszám:
1-4. évf. 234 tanuló
5-8. évf. 300 tanuló
összesen 534 tanuló
11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos oktatást végez. A tanulók
részére napközis ellátást is nyújt.
• Iskoláskorúak általános iskolai oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80121-4)
• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80511-3)
• A cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR
szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80591-5)
• Kiskunhalas és vonzáskörzetében kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezése,
koordinálása.
• Diáksport (TEÁOR szám: 92.62, Szakfeladatszám: 92403-6)
• Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 801214)
• Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/ nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 80.10, Szakfeladatszám: 80122-5)
Kiegészítő tevékenysége
• Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55232-3)
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 55.51, Szakfeladatszám: 55241-1)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 80.10,
Szakfeladatszám: 75195-2),
• Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 52.63, Szakfeladatszám: 52691-5)
• Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás (TEÁOR szám: 80.42, Szakfeladatszám: 80541-0 –
Pedagógiai szakmai szolgáltatás)
12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
15. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő Köztársaság u. 9. sz. alatti
3668 hrsz-ú 6287 m2 ingatlan a rajta található 2905 m2 területű iskola, konyha és tornaterem.
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A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésére
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
16. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő
diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
17. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján.
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A Kollektív
Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat
az intézmény igazgatója gyakorolja.
18. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés alapján
körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe a
fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 207/2007. Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Dr. Várnai Lászlóné intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Idegenforgalmi célú beruházások támogatására kiírt pályázatok
elbírálása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Pajor Kálmán képviselő, előterjesztő:
Előterjesztése a korábbi gyakorlatot takarja. Az idegenforgalmi vállalkozások által befizetett
idegenforgalmi adó visszaosztásra kerül, pályázat útján.
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság át kívánja alakítani ezt
a rendszert, mert Halas város idegenforgalmát fejleszteni kell. Kevés lépést tettek ennek
érdekében. A turizmus fejlesztésé érdekében Halasinform Irodát készülnek nyitni a városháza
épületében, a jelenlegi Turinform Irodával közösen.
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Az ehhez szükséges pénzalapot az idegenforgalmi adó és más önkormányzati bevételek
képeznék. Ennek részleteit közösen át kell tárgyalni. Ez a jövő, az előterjesztés pedig a
korábbi gyakorlatnak megfelelően készült.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 13
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 15:19:53
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Nem
Tartózkodik
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0
0
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0.00%

83.33%
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0.00%
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Nem szavazott
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0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

310/2007. Kth
Idegenforgalmi célú beruházások támogatására kiírt
pályázatok elbírálása.
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a
1)

Csipke Hotel Kft-t

2)

Sóstó-Fürdő Kft-t

3)

Boródiné Gazsó Erzsébetet

4)

Halas Hotel Kft-t

1.654.800,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti,
266.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti,
152.700,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti,
92.400,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti,
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5)

Gazsó Bélát

6)

Gazsó Bélánét

7)

Boródi Gábort

38.100,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti,
26.100,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti,
40.500,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Településfejlesztési főosztályvezető
Érintett vállalkozók
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Költségvetési Intézmények GAMESZ-a és a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Krízisellátó Intézményeinek alapító okirat módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István népjóléti osztályvezető:
Új változatban készítették el az előterjesztést, mert a képviselő-testület korábbi napirendi
pontjában már döntött a Családsegítő Gyermekjóléti és Krízisellátó Intézményeinek
megszüntetéséről, ezért annak alapító okirat módosítására már nincs szükség.
Ennek figyelembe vételével, csak a Költségvetési Intézmények GAMESZ-ának alapító okiratát
kell a létszám tekintetében módosítani, amit elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Kérdések
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A behajthatatlan követelések milyen okból keletkeznek az intézménynél?
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy a térítési díjak be nem fizetéséből
keletkeznek behajthatatlan követelések, amelynek esetleges elengedésére a költségvetési
intézményvezető jogosult.
Hozzászólások
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Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 14
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 15:24:18
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311/2007. Kth
Költségvetési Intézmények GAMESZ-a és a Családsegítő-Gyermekjóléti
Szolgálat Krízisellátó Intézményei Alapító Okirat módosítása.

Határozat
1. A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratát
2008. január 1. napjától az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete
2. Az intézmény székhelye: Kiskunhalas Kuruc V. tere 17.
3. Működési területe: Kiskunhalas város közigazgatási területe
4. Az intézmény alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata
5. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve Kiskunhalas Város Önkormányzati
Képviselô-testülete.
6. Jogállása: Önálló jogi személy
7. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
8. Elôirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
9. Költségvetési törzsszáma: 340247
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10. Szakágazati számjel: 80111
11.Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
12.Tevékenysége, szakfeladatai:
Az óvodák-bölcsődék, könyvtár és sport intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak
ellátása.
a.) Alaptevékenysége:
Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai: TEÁOR szám: K74.15,
Szakfeladatszám: 75175-7.
b.) Kiegészítő tevékenysége:
Óvodai intézményi étkeztetés:
TEÁOR szám: H55.51
Szakfeladatszám: 55231-2
Munkahelyi vendéglátás:
TEÁOR szám: H55.51
Szakfeladatszám: 55241-1
Központi orvosi ügyeleti feladatok:
TEÁOR szám: 8512
Szakfeladatszám: 851219
Védőnői Szolgálat:

TEÁOR szám: 85.14
Szakfeladatszám: 85129-7

Anya, gyermek csecsemővédelem:

TEÁOR szám: 85.14
Szakfeladatszám: 85191-2

Iskolaorvosi Szolgálat:

TEÁOR szám: 85.12
Szakfeladatszám: 85126-4

- Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés:

TEÁOR szám: M80.10,
Szakfeladatszám: 80111-5.
- Bölcsődei ellátás:
TEÁOR szám: N85.32
Szakfeladatszám: 85321-3
- Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység: TEÁOR szám: K 80.10
Szakfeladatszám: 75195-2
- Oktatási célok és egyéb feladatok:
TEÁOR szám: M80.42
Szakfeladatszám 80591-5
Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése:
TEÁOR szám: M80.10,
Szakfeladatszám 80112-6
Közművelődési könyvtári tevékenység:
TEÁOR szám: 092.51
Szakfeladatszám:92312-7
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
TEÁOR szám 092.31
Szakfeladatszám: 92192-5
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
TEÁOR szám 92.61
Szakfeladatszám:92401-4
Máshová nem sorolt spottevékenység
TEÁOR szám 92.62,
Szakfeladatszám: 92602-9
13. Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes
egyetértésével:
a./ a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon - két évet meg nem haladó - határozott
időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása.
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b./ a használatában, kezelésében lévő 300.000 - 1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi eszköz
értékesítése és vásárlása.
c./ behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft értékhatár alatt.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
feladatellátást. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
14. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére
bevételeket szerezhet.
A Képviselő-testület a fenti Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg, 2008. január 1.
napjától hatályon kívül helyezi a 106/2007. Kth. számú határozatát.
2. A Képviselő-testület 2008. január 1. napjától a Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete létszámkeretét 60,5 főben, a Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó
Intézményei létszámkeretét 2007. december 31. napjával 40 főben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztály vezetője
Simon István Népjóléti Osztályvezető
Hirsch Józsefné KIGSZ vezetője
Nyilas László Családsegítő Szolgálat vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közterület elnevezése „ Árpádházi Szent Erzsébet” térre.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Lukács László alpolgármester:
Szép és nemes gondolat támogatását kéri a képviselő-testülettől. A KDNP Kiskunhalasi
Szervezete javasolta az elnevezést Szt. Erzsébet jubileumi évre tekintettel. Most ünneplik 800
évvel ezelőtti születésének időpontját.
Az új elnevezés nem érint lakóházakat, így senkinek nem kell iratait módosítani.
A tér kialakítása hosszabb időt vesz igénybe, amihez javasolja az új elnevezés elfogadását.
Kérdések
Hozzászólások
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A határozat-tervezet 4. pontjára vonatkozóan módosító indítványt tesz az alábbiak szerint:
A téren most kihelyezett emléktábla Paprika Antalról a Tanácsköztársaság harcosáról szól,
aki a mellette lévő utca névadója. Ezt át kellene tenni arra az utcára. Ezért javaslata az
alábbi kiegészítést:
„A képviselő-testület elrendeli, hogy a Kossuth utca 17. sz. alatti épület NY-i falán lévő
Tanácsköztársasági emléktáblát le kell szerelni, ezt követően az új kihelyezést az
önkormányzat bizottságai vizsgálják meg és arról a novemberi Képviselő-testületi ülésen
hozzanak döntést.”
Pajor Kálmán képviselő:
A 800 éve született Árpád-házi Szt. Erzsébet a szegények és elesettek istápolójáról
elnevezendő tér vonatkozásában az egyetértésnek örül.
A szóban forgó tábla szövege: „ Paprika Antal a Magyar Tanácsköztársaság mártírjának
dicső emlékére emeltette a város dolgozó népe 1959.”
Elismeri, hogy megrendítő dolog, ha valakinek elvették az életét, mint Paprika Antalét 1919ben és nem akar kegyeletsértő lenni, de a Trianoni döntést elősegítő Tanácsköztársaság a
FIDESZ frakció értékrendje szerint nem olyan pozitív példa, mint Szt. Erzsébet példája, ezért
a ma élőknek inkább az utóbbinak emléktábláját szeretnék elhelyezni.
Azért javasolták, hogy az emléktábla kerüljön a múzeumba, mert hozzátartozik egy történelmi
korszakhoz. Megítélésük szerint ennek a múzeumban van a helye.
Lukács László alpolgármester:
A határozat-tervezetben az szerepel, hogy az említett emléktáblát a múzeumnak kell
felajánlani. A múzeum szakemberei megfontolhatják, hogy mit kezdjenek vele, és feltehetően
javaslattal fognak élni sorsát illetően.
Javasolja az eredeti határozat-tervezet elfogadását.
Az előkészítés során az érintetteket is megkeresték és ellenvéleménnyel nem találkoztak.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Egyetért Pajor Kálmán véleményével, de a keresztény szeretet és tisztelet nevében úgy ítéli
meg, hogy az áldozat tiszteltre méltó. Egy utca van róla elnevezve, ezért a tábla kihelyezését
támogatja. Ez a múlt része.
A határozat-tervezetben az szerepel, hogy „további” megőrzésre a múzeumnak kell
felajánlani, ezért tette módosító indítványát.
Hunyadi Péter képviselő:
Napirend előtt a szélsőségeket elitélte a polgármester. A Tanácsköztársaság gyalázatos 133
napja kétség kívül ilyen. Kár ezt a vitát folytatni ebben ügyben. Ne mossák össze Szt.
Erzsébettel.
Az eredeti határozat- tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
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Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A kezdeményezés az eredeti formájában támogatandó. A jubileumi dátum vonatkozásában
készülő tér elnevezés, egy szép gesztus, amit támogatnak. Lehet, hogy a kezdeményező KDNP
másokban ellenérzéseket kelt. Nem arra kell koncentrálni, hogy ki kezdeményezte, hanem a
gesztusra és arra a tényre, hogy hazájában Szt. Erzsébet nem kap akkora megbecsülést mint
más országokban. Ezzel példát mutathatnának.
A határozat-tervezetet az eredeti előterjesztés szerint javasolja elfogadni.
Dr. Várnai László polgármester:
Ez egy olyan kezdeményezés, ami egy elegáns döntést igényel. Nem hiszi, hogy bárkinek
lenne ellenvetése.
Annyi korrekciót kért Dr. Komáromi Szilárd képviselő, hogy ne csak megőrzésre kerüljön a
jelenlegi emléktábla, hanem adjon javaslatot a múzeumigazgató az új hely kijelölésére. Ez
nem nagy probléma, ami kezelhető.
Lukács László alpolgármester:
Az előterjesztés tartalmazza a tábla sorsának rendezési szándékát, de ezt az egy mondatot,
hogy a Képviselő-testület felkéri a Thorma János Múzeum igazgatóját, hogy a tábla új
kihelyezési lehetőségére a következő képviselő-testületi ülésig adjon tájékoztatást, a
határozathoz hozzátehetik.
Dr. Várnai László polgármester:
Tekintettel arra, hogy az előterjesztő befogadta a módosító indítványt, arról külön nem
szavaztat.
Javasolja a módosított határozat-tervezet elfogadását
No: 15
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 15:39:35
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312/2007. Kth
Közterület elnevezése Árpád- házi „Szent Erzsébet” térre.
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete - Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére,
születésének 800. évfordulója alkalmából -, a Kossuth u. – Árpád utca – Paprika A.
utca – Kossuth utca 17. sz. társasház által határolt – a későbbiekben megosztott –
teret, Szent Erzsébet térnek nevezi el.
2.) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy az elnevezett terület megosztása,
földhivatali bejegyzése ügyében járjon el.
3.) A Képviselő-testület utasítja a városi Főépítészt, hogy a Szent Erzsébet tér területének
funkció változását a Városrendezési Terveken vezetesse át.
4.) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Kossuth u. 17. sz. ház nyugati falán lévő
tanácsköztársasági emléktáblát megőrzésre a Thorma János Múzeum részére kell
felajánlani.
A Képviselő-testület felkéri a Thorma János Múzeum igazgatóját, hogy a tábla új
kihelyezési lehetőségére a következő képviselő-testületi ülésig adjon tájékoztatást.
A leszerelt tábla helyére Szent Erzsébet emléktábla kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Lovasbázis vagyonhasználati szerződése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Kéri a képviselő-testületet, hogy a bizottsági üléseken felmerült, alábbi
tárgyalják a vagyonhasználati szerződést:
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módosítással

A határozat-tervezet 2. pont utolsó francia bekezdéséből a „közeli” kifejezés törlendő az
intézmények felsorolásával együtt.
Felügyelő Testület létszáma 6 főre változzon.
Az Együttműködési Keretmegállapodás 1. pontjában a Lovassport Szövetség elnevezés
szerepeljen.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
A pálya használatánál ne nevesítsék mely intézmények
jegyzői módosítást, amit ő kezdeményezett.

használhatják azt. Támogatja a

Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a jegyzőasszony által felsorolt korrekcióval
javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
No: 16
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 15:44:21
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313/2007. Kth
Lovasbázis vagyonhasználati szerződése.
Határozat
1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
az Önkormányzat, a Halasi Lovas Klub és a Wilftang Lovas Klub között 2004. december 13.án létrejött Együttműködési Megállapodás felbontására.
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2./ ) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában lévő, a kiskunhalasi 630/6 helyrajzi szám alatt felvett, 34.922 m2 területű,
sportpálya és gazdasági épületek megnevezésű, Lovasbázis néven ismert ingatlan
hasznosítására, a Város idegenforgalmi érdekei érvényesítésének szándékával a mellékelt
vagyonhasználati szerződést köti a Halasi Lovasiskola Oktató és Szolgáltató Kft.-vel (6400
Kiskunhalas, Kárpát u. 14.), melynek aláírására egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert.
3) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Magyar
Lovassport Szövetség és az Önkormányzat között kötendő együttműködési keret
megállapodást, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
4./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a használati szerződésben
foglaltak teljesülésének ellenőrzésére, felügyeletére hat fős Társadalmi Felügyelő Testületet
hoz létre, amely testület megalakulását követő 30 napon belül elkészíti ügyrendjét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Balogh János Halasi Lovasiskola Oktató és Szolgáltató Kft. Kiskunhalas Kárpát u. 14.
Fugli Károly Magyar Lovassport Szövetség főtitkára 1087 Budapest Kerepesi út.7.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Dr. Várnai László polgármester:
A Felügyelő Bizottság összetételét most ismerteti, amit ZÁRT ülés keretében hozott meg a
képviselő-testület. Kihirdetése csak ezen döntést követően tehető meg, ezért tette meg ezt most.
00015 Új napirendi pont
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalasi helyi buszközlekedésre vonatkozó pályázat elbírálása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Faggyas Szabolcs Városfejlesztési osztályvezető:
Mindenki előtt ismert tény, hogy az elmúlt testületi ülésen nem született döntés a helyi
buszközlekedésre kiírt pályázat elbírálásáról. A képviselő-testület a pályázat elbírálásának
határidejét 30 nappal meghosszabbította.
A pályázatok hiánypótlást igényeltek, amit határidőre megkaptak.
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Az előzetesen felkért szakértő, a Szarvas Kft. pályázatánál a következő hiányosságokat
állapította meg:
- helyi adó igazolást nem csatolta,
- nem igazolta a két év folyamatos személyszállítási gyakorlatot.
A Kiskuntérségi Kft- nél:
- pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló szelvény csatolása elmaradt.
A bizottságok a Szarvas Kft-t tartják a megbízásra alkalmas pályázónak.
Dr. Várnai László polgármester:
Bejelenti, hogy előzetesen jelezte a Kiskuntérségi Kft hozzászólási lehetőség kérését. Erre az
SZMSZ- ről szóló 8/2007 (III.07) sz. rendelet 23. § (5) bekezdésében foglalt szabályozás
lehetőséget ad 2 perc időtartamban.
Megítélése szerint ezt a lehetőséget biztosítani kell, amiről kéri a képviselő-testület
véleményét.
No: 17
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 15:49:18
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Deutsch Szalai Balázs Kiskuntérségi Kft. ügyvezető:
Október 27-i dátummal a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
5 igen szavazattal 4 tartózkodás mellet a Szarvas Kft pályázatát érvénytelennek minősítette, a
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal a Kiskuntérségi
Kft pályázatát javasolta elfogadásra, és a Szarvas Kft pályázatát érvénytelennek minősítette.
Ezen ülések óta nem kaptak semmiféle hivatalos tájékoztatást, de ma reggel a „Gong Rádió”
már bejelentette, hogy a Szarvas Kft fogja megnyerni a pályázatot.
Ez az eljárás véleménye szerint a fair pályázati lehetőség kizárja.
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A pályázati felhívás 1. pontja szerint érvénytelen a pályázati ajánlat, ha nem felel meg a
pályázati felhívásban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.
A pályázati felhívás 2-5 pontja, legalább két év folyamatos helyi menetrend szerinti
autóbuszos személyszállítási gyakorlatot ír elő.
A Szarvas Kft a tevékenységi körében 2007. május 17-én vette fel a menetrend szerinti egyéb
szárazföldi közlekedés lehetőségét, tehát nincs meg a két éves gyakorlata.
A 7. pont szerinti jobb ár döntött ( ezt mondták be a rádióban), de az ár meghatározása nem
szerepelt mint bírálati szempont.
Szeretne választ kapni fentiek figyelembe vételével arra, hogy egy hónap leforgása alatt
hogyan lett egy érvénytelen pályázatból nyertes pályázat.
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy
az általuk felkért
szakértő
megállapításában szerepelnek a hiányosságok. Ennek megfelelően kérték a pályázókat a
hiánypótlásra.
A bizottságok első bírálatuk alkalmával megtehették volna, hogy egyik pályázatot sem
fogadják el, mert mindkettőnél kellett hiánypótlást kérni.
Nem volt döntés arról, hogy a Kiskuntérség Kft megnyerte a pályázatot, mindössze a
bizottságok javasolták ezt, de a képviselő-testület hivatott dönteni erről. A képviselő-testület
azonban 30 nappal meghosszabbította az elbírálási határidőt, de ma már döntést kell hozni.
Elismeri, hogy igaza van Deutsch úrnak abban, hogy a pályázati kiírás valamint a pályázati
felhívás szövege között eltérés van.
A vélt érvénytelen pályázó, ( Szarvas Kft) is becsatolt egy igazolást, amely szerint
rendelkezik 1998 óta a pályázati kiírásnak megfelelően személyszállítási gyakorlattal.
Testületi döntés alapján törölték a pályázati felhívás tervezetből a „ helyi menetrend
szerinti” szövegrészt. Ennek bizonyítékaként a pályázati felhívás 2.5 pontját szó szerint
isemrteti : az ajánlatok benyújtási határidejétől visszamenőleg a pályázónak legalább két év
folyamatos helyi menetrend szerinti autóbuszos
személyszállítási gyakorlattal kell
rendelkeznie ( helyi menetrend szerinti autóbusz személyszállítás előnyt jelent).
Az tény, hogy adminisztrációs hiba van a pályázati felhívásban, azonban úgy gondolja, hogy
érdemben a pályázatot ez nem befolyásolja, mivel mind a két pályázónak ugyan az a pályázati
dokumentáció került átadásra.
Kérdések
Jekő Attila képviselő:
Kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy jogilag a pályáztatási eljárás rendben volt-e? Kiskuntérségi
Kft jogorvoslatot kérhet-e az eljárással kapcsolatban, vagy az önkormányzattal szemben?
Váradi Krisztián képviselő:
Szarvas Kft minden hiányosságnak eleget tudott tenni? Eredeti pályázatban az szerepelt, hogy
a szerződéses és különjárati személyszállítás nemzetközi forgalomban megjelölés törölve volt
az engedélyükből, azonban a referenciában erre hivatkoztak, ez hogyan pótolható akkor?
Hiánypótlásokkal együtt teljes egészében minden itt felsorolt hiányosság és ellentmondás
feloldásra került?
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Halász Balázs képviselő:
A pályázat felbontásakor rögtön hiánypótlást kérnek be, akkor nem nyerhettek volna az
eljárásban egy hónapot?
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a szakértői megállapítás alapján küldték ki
a hiánypótlási kérelmeket. A beküldött hiánypótlások a kiírásnak megfeleltek.
A pályázati felhívás és a kiírás közötti különbséget a legutóbbi bizottsági ülések után jelezte
a cég képviselője. Bevallja, hogy nem vették észre ezt a hibát.
Arra a kérdésre, hogy sikerült–e minden ellentmondást feloldani, azt válaszolja, hogy az
említett hiba a pályázati elbírálást nem befolyásolja.
Fenntartja, hogy jogos a Kiskuntérség Kft felvetése a pályázati felhívás eltérése miatt.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A pályázat kiírásban megjelentekhez kell tartania magét a Képviselő-testületnek. A bizottság
nem nyilváníthatta érvénytelenné egyik pályázatot sem, csak javaslatot tehet a képviselőtestület felé. A képviselő-testület döntött és az előző döntése az jogszerű volt, tehát a
törvénynek megfelelő és a pályázat az nem tiltotta meg a hiánypótlási lehetőséget, ezért is
kérték be és nem nyilvánították érvénytelenné a pályázatot a képviselő testület.
Mind a két pályázótól a hiányosságokat bekérték.
Az előzőekben egy szakértőt kértek felé a pályázatok értékelésére, akinek megállapítása volt a
Szarvas Kft-t illetően, hogy a két év folyamatos személyszállítási gyakorlatot igazoló
igazolást a cég nem nyújtott be. Ennek hiányában a Szarvas Kft nem fele meg a pályázat
kiírási feltételeknek.
A hiánypótlásban szerepelt a gyakorlat igazolása, amit Kiskőrös polgármestere igazolt, hogy
1998 szeptember 1.-től folyamatos gyakorlattal rendelkeznek.
Hozzászólások
Máté Lajos képviselő:
Előző alkalommal a Településfejlesztési Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
ülésen kiderült, hogy bizonyos feltételeknek egyik fél sem felel meg. Kiskuntérségi Kft
pályázata minimális hiánypótlásra szorult. A bizottság tagjai nagyon fontosnak tartották,
hogy beinduljon a busz közlekedés, ezért hozott támogató döntést. A képviselő-testületi ülésre
átbeszélték és azért vették le napirendi pontról, mert nem egyformán szerepeltek a kiírások és
a sajtó is negatív módon tálalta. A megfelelő információkat mostanra begyűjtötték, és az
árajánlat alapján döntöttek. Szarvas Kft ajánlata kedvezőbb volt.
Egy útra szolgáló jegyeknél 70-90 Ft árkülönbség áll egymással szemben, a bérleti díjaknál is
jelentős eltérés van, 30%-al alacsonyabb a Kiskőrösi ajánlat és ebben szerepel, hogy fél éves
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bérletet ajánl 500 Fft-os áron a diákok és a nyugdíjasok számára. Ez az ajánlat alapozná meg
a széleskörű elterjedését ennek a közlekedésnek.
Horváth Mihály képviselő:
A jelenlegi helyzet rendkívül kínos! Az elmúlt 17 éves képviselősége alatt sok pályázatot
elbíráló bizottságnak volt tagja, de ilyen hibákat nem követtek el soha.
A jogi fogalmaknak szó szerint eleget kell tenni és a megfogalmazásokra nagyon kell
vigyázni.
Korábban a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottságon jelen lévő
szakértő véleménye alapján a pályázati kiírás szövegének megfelelően a bizottság tartalmi és
formai hiányosságok miatt az egyik pályázót nem találta alkalmasnak. Ennek ellenére a
képviselő-testület levette a napirendi pontot, indokolás nélkül. Most egy hónap után olyan
szituáció alakult ki, ami megint nem viszi előre a dolgokat.
Több szakmaiságot és odafigyelést kellene ezekre szentelni. Lehet, hogy a jelenlévő Kft
jogorvoslattal kíván ezek után élni. Nem vet jó fényt ez a Kiskunhalasi Képviselő-testületre.
Pajor Kálmán képviselő:
A FIDESZ-KDNP Frakció javaslatának mindig oka van. A helyi buszközlekedésről szóló
korábbi döntés előtt a bizottsági időszakban még határidős döntési kényszerben voltak. A
szakértő jelezte, hogy mindkét pályázat hiányos, de ők a jelentéktelenebb hiánnyal benyújtott
pályázatot voltak kénytelenek támogatni a határidő szorítása miatt, holott már akkor látszott,
hogy a másik pályázó az olcsóbb áraival és a helyi munkaerő alkalmazásával előnyösebb
lenne a városnak.
A testületi ülésig kiderült, hogy még sincs döntési kényszer, az elbírálási határidő
meghosszabbítható, és mivel mindkét pályázat hiányos volt, hiánypótlásra szólították fel őket.
A helyi média anélkül, hogy megkérdezte volna a halasztó döntés valódi okát, már lemondó
hangulatú cikket jelentetett meg.
Mostanra mindkét pályázó pótolta a hiányosságot, ezért a város lakosságának kedvezőbb és
olcsóbb, helyi munkaerőt foglalkoztató Kiskőrösi Szarvas Kft-t javasolják megbízni a helyi
buszjárat beindításával.
Ez évben még a korábbi rendszerben járjanak a tanulók az iskolabusszal, majd január 1-től
az új vállalkozó veszi át a járatokat.
Indokolt volt kivárni a képviselő-testületnek a lakosság érdekében a döntési helyzetet. A
képviselő kötelessége, hogy elsősorban Halas város lakosságát szolgálják és a számára
kedvezőbb feltételekkel jelentkező vállalkozót támogassa.
Javasolja, hogy a Szarvas Kft pályázatát fogadják el.
Váradi Krisztián képviselő:
Ez a történet egyre érdekesebb és egyre kínosabb. Számára homályos is volt néhány
momentum. Most kezd tisztán látni.
Összefoglalva: 1 hónapja volt egy bizottsági ülés, ahol az egyik pályázat egyáltalán nem felelt
meg a kiírásnak, másikban talált apró formai hibát, de ennek ellenére úgy döntött, hogy az
megfelel. Ez volt a Kiskuntérségi Kft pályázata.
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Nyilvánvalóan ez a döntés nem volt szimpatikus a többségi képviselő oldalnak. Kínos
momentum volt, ahogy a napirendi pont levételre került. Ezek után felmerül, hogy valakinek
vagy valakiknek érdeke, hogy ez a pályázat nyerjen. Ezek voltak az előzmények.
Számára nyomósabb érv a szakmai kérdés, amire a jegyzőasszony adta meg a választ, hogy
abban az esetben, ha így írták ki a pályázatot, ennek értelmében ma kijelenthető, hogy a
Szarvas Kft pályázata érvénytelen. Ennek tudatába azt javasolja, hogy ez a testület ne
kövesse el azt a hibát, hogy egy érvénytelen pályázatot támogat.
Valóban a Szarvas Kft pályázatában az árak kedvezőbbek, de a Kiskuntérségi Kft fő profilja a
személyszállítás, és valóban helyi szállítással foglalkozik, ezzel szemben a Szarvas Kft fő
tevékenységi köre vendéglátás, üzemanyag kiskereskedelem. A mai napig nem tudta igazolni,
hogy legalább két éves helyi személyszállítási tevékenységet folytat.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Válaszában azt mondta, hogy az önkormányzat kötve van a kiíráshoz. A kiírásnak megfelelően
kell elbírálni a pályázatot.
A képviselő-testület nem nyilvánította érvénytelenné egyik pályázatot sem. A bizottsági döntés
csak javaslattételi jellegű.
A kiskőrösi polgármester igazolta, hogy két éves személyszállítási gyakorlata van a Szarvas
Kft-nek. Hivatalosan egy szerződéssel vagy okirattal kell igazolni ezt a tevékenységet, miután
a tevékenységi körében csak öt hónapja szerepel. Ennek tudatában véleménye szerint mint
cég nem is gyakorolhatta ezt a tevékenységet két éve.
Kószó János képviselő:
Szerinte a fogalmakat keverik. Van egy pályázati felhívás és egy pályázati kiírás. A pályázati
felhívás az, amit nyilvánosan megjelentetett az önkormányzat. Ennek 2.5 pontjában szereplő
követelmény: „Legalább két év folyamatos helyi, menetrend szerinti autóbusz
személyszállítási gyakorlattal kell rendelkeznie. ( helyi menetrend szerinti autóbusz és
személyszállítás előnyt jelent)” Ha gyakorlattal kell rendelkeznie, akkor ez nem jelenthet
előnyt.
A pályázati kiírás részletesebben tartalmazza, hogy mit várunk el és mit akarunk elérni, és
abban is az egyéb feltétek között van a következő 4. pont: „Ajánlattevőnek a pályázatához
csatolnia kell az ajánlatok benyújtási határidejétől visszamenőleg számított legalább két év
folyamatos személyszállítási gyakorlat igazolását, helyi menetrend szerinti autóbusz
személyszállítás esetén az illetékes önkormányzat igazolását. „
Nem menetrend szerintit, hanem személyszállításit.
A probléma az, hogy a két kiírás nem azonos. A felhívásban kértek két éves személyszállítási
menetrend szerinti helyi autóbuszos gyakorlatot, a pályázati kiírásban pedig nem kértek, csak
két éves autóbuszos személyszállítási gyakorlatot.
Az a kérdés, hogy lehet-e ellentmondás a pályázati felhívás és a pályázati kiírás között. De ez
közbeszerzési kérdés. Ezt kell tisztázni.
Jekő Attila képviselő:
Legnagyobb hiba, hogy nem voltak elég körültekintőek
elbírálási szempontok lefektetésénél.
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a pályázat kiíráskor illetve

az

A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén fő érvként azt nézték meg, hogy
melyik cég milyen árajánlatot tesz, most pedig szembesülnek azzal, hogy ez az elbírálásnál
nem is volt szempont.
Sokkal részletesebben, akár egy pontrendszer kialakításával kellett volna kidolgozni a
pályázati elbírálást, hogy melyik érv hány pontot ér és ennek alapján objektívebb döntést
lehetett volna hozni.
Ez jogi kérdés és véleménye szerint nem lehet a kiírás és a felhívás között különbségnek lenni.
Ezért is kért tanácsot a jegyzőasszonytól, hogy az önkormányzatot hogyan érinthet egy
jogorvoslati eljárás.
Nagy kockázat lenne egy olyan döntést hozni, ami hátrányosan érintené az önkormányzatot.
Írjanak ki egy objektívebb pályázatot és ne hozzanak most döntést. Ebben a döntésben az
elhangzó tények kiderülését követően nem kíván részt venni.
Pajor Kálmán képviselő:
A képviselőknek csak a város lakosságának érdekeit kell szem előtt tartaniuk és a kedvezőbb
döntést kell meghozniuk. Egyértelmű, hogy melyik vállalkozó ajánlata a kedvezőbb. Az
előterjesztés szerint nincs probléma egyik pályázó pályázatával sem. Egyenrangú két
pályázóról van szó.
Az ellenzék akadékoskodását biztosan nem a város lakosságának érdeke motiválja, hanem
feltehetően egészen más.
Dr. Várnai László polgármester:
Végképp furcsa lenne Pajor Kálmántól, hogy megpróbálja néhány ellenzéki képviselőre
hárítani ennek az ügynek a problematikáját.
Alapvetően jogi kérdésről van szó. A felhívás és a kiírás közötti szinkronitást kellene
megteremteni, amit nem tartalmaz az előterjesztés.
Délelőtt derült ki, hogy nem azonos a kiírás és a felhívás szövege.
A jogi kérdést kell feloldani. Amennyiben a kettő között lehet különbség, akkor az elbírálásnak
helye van.
Egyébként ő sem vállalja fel az elbírálást.
Váradi Krisztián képviselő:
Ma ebben a kérdésben ez a képviselő-testület nem tud jogszerű döntést hozni. Amennyiben
döntenek, akkor kiteszik magukat annak, hogy a pályázaton nem nyert cég jogi úton kívánja
érvényesíteni álláspontját. Félő, hogy ebből Kiskunhalas város kerülhet ki vesztesként.
Amennyiben nem tudnak most pontot tenni a jogi kérdés megnyugtató tisztázására, akkor a
felelősségére hivatkozva nem kíván részt venni a szavazásban.
Máté Lajos képviselő:
A pályázatot nem a FIDESZ-KDNP frakció írta ki. Bizottsági üléseken hosszú vizsgálat
alapján próbáltak meg javaslatot kialakítani. Ő is tett javaslatot arra vonatkozóan, hogy
preferálni kellene azt a pályázót, aki halasi munkavállalókkal kívánja a feladatot megoldani.
Az árajánlatok értékelésére is felhívta a figyelmet.
Látható volt, hogy kiskunhalasi vállalkozó nem tud pályázatot benyújtani, ha menetrend
szerinti két éves gyakorlatot kérnek. Ezért azzal könnyítették, hogy személyszállítási
gyakorlatot kértek két évre. Ezt kifejezetten a bizottságok alakították így ki.
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Ezt követően a pontozási rendszerben az a vélemény erősödött meg, hogy mindkét pályázó ad
bizonyos területen kedvező ajánlatot, ezért a bizottság dönthet abban, hogy melyik az
előnyösebb pályázat.
Telefonon is beszélt az alpolgármester úrral, hogy az előterjesztésben mi kerüljön.
A bizottság dönteni akart, mert a határidő szorította. A képviselő-testületi ülésre derült ki,
hogy az elbírálási határidő meghosszabbítható. Így volt arra alkalom, hogy elnapolják a
napirend tárgyalását és érvényes pályázattal indulhasson mindkét pályázó, mert sokkal
kedvezőbb ajánlatot tett a Szarvas Kft. Amennyiben a két pályázó között nem lett volna ilyen
különbség , elsősorban a bérletek területén, akkor meg sem fordult volna a fejükben az
elnapolás.
Dr. Várnai László polgármester:
Jogi kérdést kell tisztázni. Ehhez a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal BKKM-i
Kirendeltségével kell egyeztetni, és részben a közbeszerzési jogszabályt kell közbeszerzési
jogászokkal megvizsgáltatni.
Két féle megoldás mutatkozik: egyik, hogy a képviselő-testület hoz egy határozatot és arról
törvényességi felülvizsgálatot kérnek az említett szervezetektől. Egy problémát kell tisztázni,
hogy lehet-e ellentmondás a pályázati kiírás és a pályázati felhívás szövege között.
Másik megoldás, hogy érvénytelenítik a pályázati kiírást és újra kezdik az eljárást.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A pályázat kiírásban szerepel, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelenné
lehet nyilvánítani.
Pajor Kálmán képviselő:
Mennyi az átfutási ideje egy új eljárásnak, ha érvénytelenné nyilvánítanák a pályázatot?
Dr. Várnai László polgármester:
60 nap az átfutási idő.
Pajor Kálmán képviselő:
Azt támogatja, hogy most hozzanak döntést.
Dr. Várnai László polgármester:
Akkor hozzanak döntést és jogi kontrollt kell alkalmazni.
Mindenesetre ez az ügy nem szerencsés. Előkészítési hiba történt. A jogi hiba hatásában nem
biztosak, most jogi segítséggel nem rendelkeznek, magát pedig nem tekinti a képviselő-testület
jogtanácsosának.
Az okiratok valódiságát nem vizsgálja a Képviselő-testület. Amikor kapnak egy nyilatkozatot
egy polgármestertől, azért a kiadó vállalja a felelősséget. Azt meg lehet vizsgálni, hogy a
tevékenységi kör mikor került bejegyzésre és azt az időpontot megelőzi–e a tevékenyég
gyakorlásának kezdete. Amíg ellenérdekű félnek nincs kifogása, addig nem vizsgáltatja ezt a
felvetést.
A Kiskuntérség Kft pályázatáról kéri a képviselő-testület szavazatát.
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No: 18

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 16:37:02

>194<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

1
14
4

5.26%
73.69%
21.05%

4.17%
58.33%
16.67%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:
Dr. Várnai László polgármester:

A Szarvas Kft pályázatának elfogadásáról kéri a képviselő-testület szavazatát.
No: 19

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 16:37:20

>195<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

14
2
3

73.68%
10.53%
15.79%

58.34%
8.33%
12.50%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

314/2007. Kth
Kiskunhalasi helyi buszközlekedésre vonatkozó
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pályázat elbírálása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a 6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 112. sz.
székhelyű Szarvas Kft-t a 2008. január 1-től beinduló helyi, autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítási közszolgáltatás végzésére és felhatalmazza a polgármestert a
Közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Faggyas Szabolcs Városfejlesztési osztályvezető, általa:
Kakuszi András Szarvas Kft ügyvezetője 6200 Kiskőrös Petőfi S.u. 112.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00016 Új napirendi pont
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Településfejlesztési Tervének részletes módosítását
alátámasztó fejlesztési döntés.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr.Várnai László polgármester:
Az előterjesztő a határozat-tervezet 3. pontjának törlését elfogadja a bizottsági javaslatoknak
megfelelően, ezért erről nem szavaztat.
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet három pontjának elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
No: 20
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 16:40:06

>196<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

15
1
1

88.24%
5.88%
5.88%

62.49%
4.17%
4.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

17
0
7

100.00%

70.83%
0.00%
29.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

315/2007. Kth
Kiskunhalas Város Településrendezési Tervének részleges
módosítását alátámasztó fejlesztési döntés.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi fejlesztési döntések szerint kívánja
módosítani a város településszerkezeti tervét:
1. Erzsébet királyné tér rendeltetésének pontosítása szükséges a beépített területek és a
tervezett lakóterületek csökkentésével és a sportolási lehetőségek növelésével.
2. Alsószállás 91. különleges övezetbe sorolásával és környezetének egészségügyi erdő
céljára történő kijelölésével támogatandó a tanyasi művelődési központ kialakítása.
3. Turizmusfejlesztési projektek területének biztosítása érdekében az alábbiak szerint
kijelölt telekcsoport különleges idegenforgalmi területté minősítendő át:
6395/4, /6-/13; 6396/8; 6403/12-/13; 6404; 6405; 0650/4-/8; 0651/25; 0651/27;
0652/1 hrsz alatti ingatlanok.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Ipari Park 6023/17 hrsz-ú terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
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Írásos előterjesztés mellékleve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

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

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 16:41:11

>197<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

16
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

66.67%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

16
0
8

100.00%

66.67%
0.00%
33.33%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

316/2007. Kth
Ipari Parkban 6023/17 hrsz.-ú terület megszerzésére
vonatkozó kérelem.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/17 hrsz.
ingatlannak a kérelmező DEKI Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas,
Kertész u. 27.) részére, kedvezményesen tulajdonba adja, a Kiskunhalasi Ipari Park
hasznosítási koncepciójában foglaltak szerint.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a
Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a kérelmező vállalkozás megfelel a 70/2001/EK
rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt támogatási feltételeknek.
A terület tulajdonba-, és birtokbaadásával kapcsolatos költségek, továbbá a 6023/14 helyrajzi
számú út kialakításának arányos költségei kérelmezőt terhelik.
A Képviselő-testület megbízza a TÖV Kft-t a támogatással kapcsolatos eljárással, egyben
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Faggyas Szabolcs Városfejlesztési Osztályvezető, általa:
Érintett
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00018 Új napirendi pont
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Eötvös u. 10. sz. alatti ingatlan értékesítése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Sok vitát váltott ki az előterjesztés a Települési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság ülésén, mert 3 család 15 fővel lakik az épületben. Statikus által meghatározott
életveszélyes helyzet miatt, azonnali intézkedést javasolt. Senki nem intézkedett a mai napig
és a lakók sem voltak bent a Polgármesteri Hivatal Népjóléti osztályán segítséget kérni.
Az életveszélyt mindenképpen el kell hárítani, vagy erősítsék meg a falakat.
Volt már hasonló helyzet a Kígyó utcában. Ott is meg lehetett oldani, hogy a lakók bent
maradjanak, csak el kellett hárítani az életveszélyt.
Ki vállalja fel a felelősséget, ha a ház összedől és az önkormányzat nem tett semmiféle
intézkedést?
A statikus véleménye három héttel korábban keletkezett és csak most került eléjük.
Komolytalannak tartja az eljárást.
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető:
Amikor a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozata
megszületett arról, hogy a bent lakó családokat azonnal el kell helyezni szükséglakásokban,
ezt jelezte a TÖV Kft felé. A TÖV Kft vezetője szerint azért nem tudta ezt megtenni, mert nem
volt üres lakása, de a népjóléti osztállyal keresik a megoldást.
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Halász Balázs képviselő:
Ez az ingatlan nem egyik napról a másikra vált életveszélyessé. A Családsegítő
Gyermekvédelmi Szolgálatnak már korábban oda kellett volna figyelnie a családok
helyzetére.
A leírtaknak sokkal nagyobb a súlya mint ahogy kezelik azt.
Pajor Kálmán képviselő:
A TÖV Kft nem járt el jó gazda gondosságával, mert látta az épületet, amely felülről
szétázott, hibás vagy elmaradt karbantartási munkák miatt került ebbe a helyzetbe.
Bármilyen okból is következett be, ennek felelőse van. Nem az a feladatuk, hogy ezt
megkeressék, hanem komolyan kell venni a szakértő azon megállapítását, hogy az épület
elbontását azonnal meg kell kezdeni. Ezt szeptember 15-én írták le és azóta is benne élnek
családok. Itt valaki nagyon felelőtlenül járt el.
Nem lehet a felelősséget vállalni és olyan döntést hozni, hogy értékesítésre kijelölik és
versenytárgyalás lesz és az eljárás elindul. Valamikor talán el is adják az ingatlant és addig
benne laknak?
Elfogadhatatlan számára ez a határozat, ezért változtatta meg a Településfejlesztési,
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság a határozat szövegét.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Szakvéleményt készítette Hugyi Imre okleveles építészmérnök, szakértő, aki szerint a kár
bekövetkeztének kockázata a társadalmilag indokoltnál nagyobb mértékű és az épület
tulajdonosát felhívja a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések megtételére. Dúcolás,
lezárás, kiürítést köteles megtenni és az illetékes építésügyi hatóságnál be kell jelenteni.
Olyan döntést kell hozni, amiben utasítják az ingatlan kezelőjét a TÖV Kft-t ezen
határozatnak megfelelően, hogy a szükséges intézkedéseket az aláducolás, körül kerítés és a
kiürítést kezdje meg azonnal.
A következő testületi ülésen kell dönteni az ingatlan sorsáról.
Erről kéri a képviselő-testület döntését.
No: 22
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 16:53:45

>198<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

17
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

70.83%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

17
0
7

100.00%

70.83%
0.00%
29.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

317/2007. Kth
Eötvös u. 10. sz. alatti ingatlan értékesítése.
Határozat
A Képviselő-testület utasítja a TÖV Kft ügyvezetőjét, hogy a Kiskunhalas, Eötvös u. 10. sz.
alatti ingatlan életveszélyes helyzetének azonnali elhárítása- és kiürítése érdekében tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Az ingatlan hasznosításáról a képviselő-testület novemberi ülésén dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00019 Új napirendi pont
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 3151. hrsz. alatti ingatlan megvásárlási kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve
Kérdések
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Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 23

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 16:55:03

>199<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

18
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

75.00%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

18
0
6

100.00%

75.00%
0.00%
25.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

318/2007. Kth
3151 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testület Budai Károlyné Kiskunhalas, Budai Nagy A.u.40.sz.
alatti lakos részére, a kiskunhalasi 3151 helyrajzi szám alatt felvett, 1745 m2 nagyságú
területet, 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 általa:
Budai Károlyné Kiskunhalas Budai Nagy Antal u. 40.
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00020 Új napirendi pont
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 41498 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Máté Lajos képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság gazdájának tekinti magát a város
vagyonának értékesítése során és előfordult már az is, hogy a benyújtott értékbecslést nem
fogadták el.
Ez a kötelességük.
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.

No: 24

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.10.29 16:58:58

>200<

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%
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319/2007. Kth
41498 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Papp Gyula Kiskunhalas, Vári Szabó I.u.5.sz. alatti
lakos részére, a megosztás után kialakított, kiskunhalasi 41498/3 helyrajzi szám alatt felvett,
kb. 1814 m2 nagyságú területet, értékbecsült áron értékesíti.
A megosztással járó költségeket kérelmező viseli.
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 általa:
Papp Gyula Kiskunhalas Vári Szabó u. 5.
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a polgárőrség létének a települést jelző táblán
történő feltüntetésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A válaszban szerepel, hogy a táblák kihelyezéséhez be kell szerezni a Magyar Közút Kht
engedélyét. Arra gondolt, hogy a helységjelző táblára kerülne a felírat.
Dr. Várnai László polgármester:
Visszautalja a Műszaki Osztályhoz az interpelláció vizsgálatát, mert nem a feltett kérdésre
adtak választ.
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Kérdezi ismét a képviselő urat, hogy az intézmények címer táblájának cseréjére kapott választ
elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselő urat, hogy a Kuruc vitézek terén lévő benzinkútnál a
gyalogátkelőhely felfestésére kapott választ elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő:
Azzal fogadja el, hogy a 2008. évi költségvetésben kéri tervezni. A gyermekek az ÁMK
megszüntetése miatt járnak a Fazekas G. úti általános iskolába, ezért a körülményeket
biztosítani kell.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselő urat, hogy az állomás mellett kiállított mozdony felújítására
kapott választ elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselő urat, hogy a város közlekedési rendjének felülvizsgálatára
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja, de az ott lakók részére ez nem megnyugtató. Bízik a rendezésben.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselő urat, hogy a Hajó utcai telefonfülke áthelyezésére kapott
választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselő urat, hogy a „Radar kontroll” felirat települést jelző táblán
történő jelzésére kapott választ elfogadja-e?
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Halász Balázs képviselő:
Több jelzés érkezett más táblák kihelyezésére is, amit össze kell hangolni. A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselő urat, hogy a Fazekas G. utcai általános iskola gyermekeinek
balesetveszély mentes átkelésére kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselő urat, hogy a Kötönyi út sebesség korlátozásának ellenőrzésére
kapott választ elfogadja-e?
Külön felkérték a rendőrséget az ellenőrzések sűrítésére, mert az állampolgári
fegyelmezetlenség nap mint nap megnyilvánul.
Soós Árpád képviselő:
Nem fogadja el a választ. Interpellációjában szerepelt, hogy ahol a két járda találkozik, ott át
kell haladni az úttesten és ott a gyalogos átkelést biztosítani kell. Tábla kell vagy felfestése az
átkelőhelynek és erre nem kapott választ. Továbbá a korlátozás 40 km-re csökkentette a
sebességet, de ez értelmetlen, mert egy osztatlan pályás úttesten az egyik oldalra kihelyezett
tábla annyit jelent, hogy a kimenő forgalmat csökkenti, de a bejövő mehet korlátozás nélkül,
mert ott nincs kitéve tábla.
Dr. Várnai László polgármester:
Visszautalja az interpellációs válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság elé.
Kérdezi szintén a képviselő urat, hogy a Fazekas G. úti Általános Iskola gyermekeinek
közlekedésére kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja, ha a következő évi költségvetés tartalmazza ezt az igényt.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Széchenyi úti játszótér mellé kért sövény ültetésre
kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.

83

Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi ismét a képviselő urat, hogy a Szabó Ervin utcából kitiltandó nehéz gépjárművekkel
kapcsolatban kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi ismét a képviselő urat, hogy Bercsényi-Kárpát utcai játszótér mellé kért sövény
ültetésre kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK:
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Horváth Etelka képviselő:
Csalogány utcának állomáson túli részről keresték meg. Ez az utcarész most még földes utca
kevés zúzott kővel felszórva. Az esőzések és a járművek ezt a zúzott követ feltúrták az utca
oldalára, ami hogy lassan veszélyessé válik. A biztonságos közlekedés érdekében megoldást
kér.
Csalogány u. aluljáróját a víz ellepi időnként, mert a csatorna nem tudja elvezetni az esővizet.
A törmelék eldugítja csatornát, ezért tisztítását kéri.
Katolikus temetőben lévő orosz katonai sírok rendbetételére kérték. Ellepték a gazdátlan
macskák a sírokat.
Olyan nemzetközi szerződések kötelezik a katonai sírok rendbetételét, amelynek alapján a
magyar elesett katonák sírjait is rendben tartják Oroszországban. A jelenlegi állapot rossz
fényt vet rájuk.
2_____________________Interpelláció_________________________
Váradi Krisztián képviselő:
A távfűtés állandó probléma körzetében. Nagyon sok társasházban szereltek fel
költségmegosztót. Idős nyugdíjasok takarékoskodtak és túlfizetésük van a távfűtési elszámolás
alapján. Azt panaszolják, hogy nem fizet a TÁVHŐ Kft, mert van akinek a társasházban
tartozása van. A Kft álláspontja szerint, amíg tartozás mutatkozik a házban, nem fizeti vissza
a jogosan visszajáró pénzt. Ez nem követhető magatartás.
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A TÁVHŐ Kft hajtsa be a kintlévőségét és fizessen, akinek kell. Ebben kér segítséget.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Katolikus temető közvilágító testek közel fele nem világít. Kéri, hogy november 1-jére
javítsák ki.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Belvároson kívül eső részen lévő padok és szeméttárolók elmozdíthatók és kiboríthatók.
Ezeket a szórakozóhelyekről hazafelé menők meg is teszik. Kéri megvizsgálni annak
lehetőségét, hogy a szeméttárolókat ne lehessen könnyedén a járókelőknek kiborítani.
Kossuth- Bercsényi- Bem- és Bocskai u. által határolt területen lévő lakótelepen korábban
kialakított játszóterek mára elhanyagolt kinézetűek lettek. Hasznosítására tervet készítsen a
város és a jövőbeni koncepcióba építse be, vagy próbáljon meg pályázni a helyreállítás
érdekében.
A Kárpát u. felől a lakótelep belső zárt része nincs kihasználva. Van egy játszótér a
Bercsényi és a Kossuth utca között. Az 53. sz. főút forgalma veszélyt jelent az ott játszó
gyermekekre. Javasolja, hogy vizsgálják meg a játszótér elhatárolási lehetőségét, vagy a
játszóterek kerüljenek a lakótömb belső udvarába.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A régi református temető Rakodó utca felőli részen ( kerítés és az út közötti szakasza) nincs
járda. Az utca forgalmas hely és az emberek a közlekedési úton közelítik meg a temetőt, ami
balesetveszélyes.
Pozsony utcai garázs tulajdonosok nevében kéri, a szervíz útat az Eperd utcai részen
néhány m3 zúzott kővel javítsák ki. Ezen a részen a legrosszabb az út állapota és csapadékos
időjárásban szinte lehetetlen a közlekedés.
A szerviz út hosszabb ennél, ezért zúzott kővel történő javítását szakaszolva kéri megoldani.
Ez mennyi időt és milyen pénzügyi terhet jelentene a városnak?
A Szélmalom utcai közlekedési tükör többször használhatatlan állapotba kerül, mert
megrongálják. Amikor használható állapotban van, akkor sem tölti be funkcióját, mert a
sötétben egy kivilágítatlan kerékpárost nem lehet benne észrevenni.
Balesetveszély elhárításának érdekében kér megoldást.
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¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Széchenyi u. és a Határ u. kereszteződésében van egy üzlet, ami előtt az úttest megsüllyedt.
Az úthiba miatt az arra közlekedő gépjárművek nagyon nagy zörejjel közlekednek, ami
éjszaka különösen zavarja az ott lakókat.
Földutak gléderezését kéri elvégezni az esős idő beállta előtt.
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
Jegyzőasszonytól kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a Szélkiáltó Egyesület szelektíven kapja
a tájékoztató anyagokat, mert azokban az ügyekben amelyekben előzően kifejtették nézeteiket,
azokat nem kapják meg. Ilyen ügy volt pl. az alsószállási szervesanyag komposztáló
létesítmény, az Erzsébet téri lakások építése, a Sóstó D-i oldalán kezdett beruházás a Dong ér
völgyi út előkészítése, és a város D-i oldalán az 53.sz. főút mellett elkezdett építkezés.
A köztisztviselői állásokat szeptember
állásoknál figyelembe vették-e?

1-től pályázattal kell betölteni. Azóta betöltött

A képviselő-testület 5/2007 Kth. sz. határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy az
Eötvös u. 3 sz. alatti ingatlanon megvalósítandó orvosi rendelők bérletére kösse meg a
vonatkozó szerződést azonnali határidővel, ami a mai napig nem történt meg. Mi az oka, hogy
a határozatban előírtak nem teljesültek?
Az Erzsébet tért 8 sz. alatti szociális bérlakások helyzetének rendezését kéri. A lakók
általában hátrányos helyzetűek, akik pedig nem, azok is megoldhatatlan helyzetekkel
szembesülnek nap mint nap. A város jelentős erőfeszítéseket tesz az ott lakók érdekében, amit
a lakók nem érzékelnek általában. Ismert tény, hogy a prevenció a leghatékonyabb megoldás,
ezért egy helyiség kialakítását kéri a házban, vagy egy lakásban, vagy a szárító helyiség, vagy
a kerékpár tároló átalakításával, melyben a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat illetve a
civil szervezetek állhatnának a lakók rendelkezésére. Ezt az elképzelést már egyeztette Nyilas
László, Dr. Fődi István és Simon István vezetőkkel, akik lehetségesnek és szükségesnek
tartják ezt. 40 lakó aláírásával kérte ezt a megoldást. Kéri a polgármester urat és a
képviselő-testületet, hogy támogassa ezt az elképzelést.
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
Felhívja a műszaki osztály figyelmét, hogy az új gyalogos átkelőhely kialakításánál
forduljanak szakemberhez, mert a jogszabályi előírás szerint nem kötelező az út mindkét
oldalán világítótesteket kialakítani.
A Baki kastély melletti szilárd burkolatú út széle több helyen letört. Ott lakók kérik a javítását.
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A Csipke Egészségpark tervezett milliárdos beruházás. Megvalósítására megalakult a Termák
Projektház Kft. amiről a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
nem kapott tájékoztatást. Kéri, hogy a szakbizottságot erről tájékoztassák és vonják be az
előkészítő munkába.
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________
Aradszky Lászlóné képviselő:
Katolikus temető földutjainak javítását kéri.
A piacon baromfit árusítóknak a hatósági állatorvosi vizsgálatot el kell végeztetni ami
magas értékű. Sok nyugdíjas árusítana, de az irreálisan magas vizsgálati díj miatt már nem
éri meg . Kéri ennek felülvizsgálatát és valamilyen megoldás választását a díjak enyhítésére.
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

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Hunyadi Péter:)

(: Váradi Krisztián:)

A Képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 17:36:11
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