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MSZP

( 3fő 13%)
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 Máté Lajos és Horváth Mihály képviselőket.
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket.
NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:
Dr. Schindler Árpád NKÖ elnöke:
A zenepavilont 2007 évben adták át a város szolgálatába és ez volt az első év, amikor működhetett.
Örömmel tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy több mint 30 programot szervezetek ide a nyári öt
hónap alatt. Ebben nemzetközi és városi művészek is részt vettek.
Köszönet illeti minden egyes fellépőt, mert térítés mentesen léptek fel valamennyien, csak a technikai-,
és adott esetben az utiköltség merült fel.
Köszöni ezt a lehetőséget a helyi önkormányzatnak és a Fiat KB Autó Teamnak, akik kiemelten
támogatták a rendezvénysorozatot.
Ebben az évben még az Adventi Estéket szervezték meg, ami ma indul este 5-5.30 között és az
elkövetkező 5 napban minden este zene szól a főtéren reméli, hogy mindenki örömére.
Sajnálja, hogy néhány politikai rendezvény is bekerült a pavilonba, a Halasi Szabadelvű Polgári
Körnek volt ott a sajtótájékoztatója.
Kéri a politikai pártokat, hogy ilyen célra a zenepavilont ne használják.
Lukács László alpolgármester:
A FIDESZ-KDNP politikai nyilatkozatát ismerteti az alábbiakban.
Egy Márai Sándor idézettel kezdi, miszerint:
„Egyszerre áradni kezd a fény a világ értelmesebb lesz érintésére és ugyanakkor kegyetlenül
tárgyilagosabb, valóságosabb, tárgyszerűbb is lesz
Minden amit a tél ködös fátylai lepleznek, itt áll meztelen és szikár testiségben. Ilyen a világ fényben.
Nem szép, nem rút. Néha félelmetes, néha elragadó, de a valóság mindig elviselhetőbb mint a köd, a
homály és a hazugság.”
Valóság pedig az, hogy az emberek 7 %-a súlyos adósság csapdába került. A gázár támogatás
csökkenése, az infláció a munkanélküliség, a drasztikus élelmiszer és energia áremelések tovább
mélyítik ezt a szociális válságot.
A kormányzat gátlástalan megszorító intézkedéseinek reform diktatúrájának hatása, jól érezhető lesz
jövőre is. Az ígéretek ellenére, 2008 semmivel sem lesz könnyebb év, mint az idei. A kormány két év
alatt felére csökkentette a gázár támogatást. Középosztály leszakadása és a szegények menthetetlen
helyzetbe kerülése fizikai létének problémája jelenti a legnagyobb problémát, kilátástalan jövőt!
Fokozódik az elvándorlás és a folyamat csak tovább fog erősödni. Az MSZP- SZDSZ álnokfutása
folytatódik.
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Az önkormányzat sajnos nincs abban a helyzetben, hogy ezeknek az embereknek mentőövet nyújtson.
Minden erősfeszítésük tűzoltásra, a rombolások lassítására szorítkozik.
Az önkormányzat költségvetése növekedése összességében nem éri el az inflációs szintet.
Így egyre rosszabb a pozíciója a városnak, mint eddig volt. irracionális az az elképzelés, hogy a saját
bevétel 14 %-al fognak nőni. Mitől nőne? Kevesebb pénztől, a növekvő adósságállománytól a több
feladattól, a nagyobb szociális problémáktól, amit az önkormányzat talál?
A gazdálkodásuk mára kényszerfinanszírozott és hosszabb távon már fenntarthatatlan. A gazdasági
növekedésben Európa 27 országából a legrosszabbul teljesítő országgá váltak néhány év alatt.
Nemzetgazdasági teljesítmény alig éri el az UNIÓ 2.9%-os átlagnövekedésének egyharmadát.
Az infláció itt a legmagasabb. Az élelmiszer és energiaár emelkedések a legszegényebbeket a
nyugdíjasokat és a kisgyermekes családokat sújtja a legnagyobb mértékben. Mindez pedig azt jelenti,
hogy szó sincs bezárkózásról, hanem csak leszakadásról.
Az egészségbiztosítás átalakítása, a rendszerváltás óta eltelt idő legrosszabb hatású, legkockázatosabb
törvény. A modell váltás az adminisztrációs költségnövekedéshez vezet és az ország ketté szakadását
fokozza. A nemzeti kockázat közönyössé alakuló állami és piaci rendszer ötvözete a világon
egyedülálló és a legrosszabb formája az egészségbiztosítás reformjának. Így érthető, hogy a
törvényjavaslatot teljes szakmai és társadalmi elutasítás kíséri. Mai napon tízezrek vesznek részt az
országos általános sztrájkban. A parlamenti többség figyelmen kívül hagyja az emberek tiltakozását az
MSZP-SZDSZ pártgarnítúra végképp elkívánja törölni azt a társadalmi szerződést, melynek
jóvoltából kormányt kaptak.
A FIDESZ- KDNP frakció most kinyilvánítja, hogy az általános sztrájkban résztvevőket teljes
mértékben szolidáris miden lehetséges alkotmányos eszközzel támogatják tevékenységüket.
Felszólítják a jelenlévő képviselőket is, hogy jelképesen felállással fejezzék ki szolidaritásukat a
tüntetőkkel a társadalmi összefogás érdekében.
Dr. Várnai László polgármester:
Nem rendeli el a tiltakozó felállást.
Megjegyzi, hogy egy törvény későbbi társadalmi hatását megelőlegezni merészség, nem is az
önkormányzat kompetenciája. Tény, hogy a következő évi költségvetésben infláció mértékű béremelés
tervezett a közszférában 5%-os. A bérmegállapodás a versenyszférában jelenleg 4.5-6 %-os vitában
szerepel. Ebben az évben a reálbér csökkenés 4.6% volt, ami figyelembe véve az előző négy év reálbér
növekedését, ami meghaladta a 30 %-ot, az még nem jelent teljes csődöt az országban.
Ez retorika kérdése, a FIDESZ országos szervezte is ezt alkalmazza. Nem hiszi, hogy ebben a
közösségben egymást erről meg kell győzniük.
Dr. Szász Éva képviselő:
Májusi bizottsági ülésen valóban elhangzott, hogy lényegesen nem csökkent a kórházban a minőségi
színvonal, viszont abban is megegyeztek, hogy olyan statisztikai és sarokszámokkal dolgoztak, amik
alapján nem lehetett volna mást kijelenteni.
Ugyanezen bizottsági ülésen megegyeztek, hogy a későbbiekben olyan minőségi mutatókkal fognak
dolgozni, ami reális esélyt ad arra, hogy az ellátás színvonalát mérni tudják. Erre Dr. Kiss József
főigazgatótól és Kollányi Gábor befektető úrtól is ígéretet kaptak. Most várják a vizsgáló bizottság
eredményeit, a szerződések felülvizsgálatát és az abban foglalt kötelezettségek betartását.
Kijelentik, hogy a betegek ellátási színvonala nem csökkenhet semmilyen ok miatt. A városból sajnos
egyre több ember más intézménybe kényszerül, amikor helyben egy súlyponti kórház működik.
Még mindig siker történetről beszélnek, amikor egyre több a panasz a betegek és a kórházi dolgozók
részéről is és a napokban megjelent az év kórháza listája, ahol a kiskunhalasi kórház a 200.-ik helyen
foglal helyezet. Pár éve lényegesen előbb állt ez a kórház a listán.
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Dr. Várnai László polgármester:
Megismétli korábbi véleményét, hogy lehetőség szerint ne ők rontsák a kórház hírét. Vezetői szinten
kell ezeket a megbeszéléseket végrehajtani, és azokat a döntéseket meghozni, ami ezt befolyásolja.
Ebben meg is állapodtak, és januárban tartanak egy megbeszélést az átvizsgálás eredményéről.
Kialakítják álláspontjukat a szerződés módosítás kényszerre vonatkozóan.
Jerémiás Béláné képviselő:
A Halas TV-ben mutatták a gyermekek részére szervezett karácsonyt, ahol manók ugrándoztak az
ünnepségen és jött a Télapó. Mindezek az angolszász kulturkört idézik és nem a magyart. Az elmúlt
évtizedekben a fenyőfáról szólt az ünnep. A magyar kulturában egészen mást jelent a Karácsony.
Mióta István irály idején felvette a magyar nép a kereszténységet, Jézus Krisztus születését ünneplik.
Nagyon sok irodalmi feldolgozás, történet szól a Karácsonyról, a szeretetről. A népi hagyomány is
bővelkedik a Karácsonyhoz kapcsolódó szokások megelevenítésével betlehemezés. Minden iskola tart
Karácsonyi Ünnepséget.
Több iskolában nagyon szép ünnepségen vett részt. Javasolja, hogy hívjanak meg egy-egy iskolát a
Gyermek Karácsony megtartására.
Minden Halasi TV nézőnek kíván Áldott szép Karácsonyt és szeretetben gazdag békés, boldog Új
esztendőt
Dr. Várnai László polgármester:
Megjegyzi, hogy 1400 gyermek nagyon jól érezte magán a volt
Ünnepségen.

ÁMK-ban ezen a Karácsonyi

Halász Balázs képviselő:
Előző testületi ülésen kaptak egy osztós anyagot amely a Szabadelvű Polgári Kör és az SZDSZ
véleményét tartalmazta a 2008 évi költségvetési koncepcióról.
Vállalja, hogy ő fogalmazott úgy „ Ez egy öszödi öszinte beszéd „ Komáromi úr részletesen
nyilatkozott a Halasi Tükörnek erről a kiszivárogtatott anyagról, de arról a hét oldalas vállalható
anyagról keveset szólt. Pl. nem fejtegette azt, hogy a 3. oldalon ebben az értékelésben kioktatja a
szakértő, hogy lehet a városi vagyont kilopni. Ez elitélendő, és visszautasítandó.
Bizonyára emlékszik arra, amikor az SZDSZ magasra tartotta azt a tiltakozó táblát amin ezt
olvashatták: „ LOP STOP” Ez mindenkire vonatkozik!
Hunyadi Péter képviselő:
2007. december 3.-i önkormányzati képviselő-testületi ülés előtt az aljegyzőasszony minden
képviselőnek kiosztotta Komáromi Szilárd SZDSZ-es képviselőtársuk levelét. Ilyen módon a hivatalos
iratnak szánt első két oldal után a belső használatra készült oldalak is nyilvánosságra kerültek.
A Halasi Tükör december 12-i számában az SZDSZ-es képviselőtársuk el is ismerte, hogy ezt az iratot
teljes egészében ő továbbította és azt az SZDSZ kialakult közös álláspontjának tartja. A hivatalos irat
talán úgy készült, hogy az SZDSZ szövegét közbeszúró technikával elemezte egy titokzatos SZDSZ-es
szakértő, aki ezt elküldte Komáromi Szilárdnak A képviselő úr pedig változatlanul továbbította azt a
Polgármesteri Hivatalnak, ahol ezt kinyomtatták és a képviselők elé tették.
Az SZDSZ-es szakértő megjegyzései mind Komáromi Szilárdnak szólnak, őt minősítik illetve neki
adnak tanácsot. A Képviselőtársai által teljes terjedelmében ismert anyagból a teljesség igénye nélkül
idéz néhány mondatot:
„ Rá fogsz jönni, hogy részint nem tudod megmondani mit is akarsz, hol lenne szükség valóban a
terhelés csökkentésére, hol okozna ez észrevehető versenyképesség javulást másrészt rájössz arra is
hogy ez nem lehetséges. Ne blöffölj és ne legyél demagóg. Ennek az a módja, hogy a kiszemelt cégbe
be kell vonni 49%-ban magán befektetőt, aztán meg kell bízni lehetőleg mindenféle közbeszerzés és
versenyeztetés nélkül a céget a városi vagyon kezelésével. Kicsit macerás, legfeljebb kell csinálni egy
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nagyon cinkes közbeszerzést, annak költségeit meg a büntetéseket majd a város kifizetni. A város az
általa apportált vagyontárgyak után szépen befizeti az államnak a hatalmas adókat, de ez ne zavarjon.
Aztán az új cég már megképezteti az amortizációt, az abból vásárolt fejlesztett vagyon az ő tulajdonát
fogja képezni. Ennek 49%-át a magán cég vagy személy szépen hazaviheti. A városi vagyontárgyakat
értékesíti és az árából vásárol más vagyont az már tisztán az övé. Esetleg el is lehet téríteni a
tulajdonosi arányoktól az osztalékot, itt még szebb dogokat lehet kialakítani, Megvan ennek a módja.
A legszebb ebben a városi tulajdon védelmének megtartása mellett kezdetű szemét duma.
Na ez megint egy jó gumicsont – mármint a Családok Éve – amiből úgysem lesz semmi, semmit nem
fogtok kidolgozni, ráadásul elárulod, hogy nincsenek elképzelésed erről. Egyébként is valami más is
eszetekbe juthatna a családok évéről mint a segélyezés.
Ennyi volna a család, ha már mindenképpen foglalkozni kell vele amúgy politikailag?
El kell dönteni, hogy felelőtlen demagógiával gondolsz túlesni egy ilyenkor szokásos 5 perces
megszólaláson vagy átgondolt pontos szöveggel esetleg szerezhetsz magadnak némi respektet. Ehhez
viszont el kell térni a semmitmondó lapos és sunnyogó véleményektől, szükség esetén elismerve saját
pártod felelősségét is. Szívd fel magad, mert rossz vége lesz.”
Ezek után kérdezi Komáromi Szilárd SZDSZ-es képviselőtől, hogy ki az a titokzatos SZDSZ-es
tanácsadó, aki ilyen módon fejtette ki véleményét a kiskunhalasi költségvetési javaslatáról illetve aki a
közvagyon ellopásának módozatára tesz javaslatot? Továbbá kérdezi azt is, hogy ez az SZDSZ-es
szakvélemény valóban a Kiskunhalasi SZDSZ csoportjának a közös álláspontja ahogy azt a Halasi
Tükörben kifejtette Komáromi Szilárd?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Módjuk volt Király György kollégájával az Európai Unió mellett működő Magyar Állandó
Képviseleten ismertetni azokat az Uniós pályázatokat, amiket Faggyas Szabolcs osztályvezetővel
előzetes konzultáción egyeztetett. Megbeszélték, hogy mik legyenek azok a fejlesztési szempontok, amit
a Polgármesteri Hivatal fontosnak tart és ezek lobby lehetőségét próbálták erősíteni.
Szó volt arról a trojka rendszerről, amiről ők is folyamatosan beszélnek. A ciklusokon átívelő
fejlesztésekről van szó.
Arról ott szereztek tudomást, hogy a Dél-alföldi régiónak nincs személyes kiküldöttje Brüsszelben.
Sokkal később kapják így meg az információkat. Volt júliusig ilyen képviselet, de lejárt a mandátuma
és nem hívták meg. Hátrányban vannak akkor, ha ezt a lehetőséget nem használják ki. Ehhez kéri a
megyei közgyűlésben mandátummal rendelkező helyi képviselők segítségét.
Spanyol példát említve, jó lobbyval, a lakosság bekapcsolásával sok pénzt tudnak szerezni az UNIÓtól.
Ennek az útnak negatív hozadéka a Hunyadi Péter képviselő által elemzett e-mail. A mai Magyar
Nemzet is csúsztat e témakörben, mert ez a tanácsadó nem egy személy, hanem a helyi csoport egy
teamja. Az e-mail így született aminek kapcsán elnézést kér azért, hogy ezzel terhelte a képviselőket.
Sem az újságcikkben sem a véleménynyilvánításban nem jelenik meg, hogy a halasi veszély miatt kell
kimondani, hogy másként kellene, mert az aki a közpénzt a leírtak szerint el tudja lopni, nem az SZDSZ
vagy MSZP-s képviselő, hanem a többségben lévő FIDESZ., aki a Zrt-vel lehet, hogy előteremt egy
ilyen lehetőséget. Itt sem tettek említést arra, hogy miért kell debreceni céggel kommunikációs
szerződést kötni és a halasi média helyett miért más településről oldják meg a tájékoztatást.
Nem primitív papagáj kórusként kell a rossz gazdálkodás miatt a Gyurcsány csomagra mutogatni,
hanem más módon, pl. a fenti példák megszüntetésével jobb helyzetet teremteni.
Végül megjegyzi, hogy megfontolja, hogy sajtó nyilvánosság miatt jogi lépéseket tegyen.
TÁJÉKOZTATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT FONTOSABB
ESEMÉNYEKRŐL.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
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Az írásos anyag ismertetése előtt bejelenti, hogy Szabó Károly képviselő „ Az Alföld Turizmusáért”
díjat kapta meg , amit a Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság adományozott részére.
Gratulál és további jó munkát kíván és érezze magát felhatalmazva arra, hogy Kiskunhalas város
turizmusának fejlesztésében is számítanak képviselő úr támogatására.
Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a jóváhagyott munkatervet kiegészítve a
meghívó szerint. A meghívón szereplő 14. napirendi pontot az előterjesztős visszavonta további
egyeztetés érdekében.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a napirend megállapítását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 1
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 14:59:27
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Munkaterv módosítás
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2007. december hó 17-i ülésén tárgyalja meg a
jóváhagyott munkatervétől eltérően az alábbi napirendi pontokat:
1) Temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása,
2) Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalánál pályázati eljárás nélkül betölthető
köztisztviselői munkakörökről rendelet-tervezet,
3) Törvényességi észrevétel,
4) Kiskunhalas város gyógyszertári ügyeleti rendje,
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5) Civil alap Közalapítvánnyal és a Kiskunhalasi Művelődési Központ
Kht-val
megkötendő közművelődési megállapodás,
6) Közművelődési megállapodás kötése a Német Kisebbségi Önkormányzattal és a
Martonosi Pál Városi Könyvtárral,
7) Közoktatási Esélyegyenlőségi Program elfogadása,
8) Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózat- működtetési és fejlesztési terv
módosítás,
9) Berki Viola Közalapítvány ügyészségi vizsgálata,
10) Református Egyházközség Presbitériumával kötendő együttműködési megállapodás,
11) Szándéknyilatkozat szakképzés szervezése non-profit
gazdasági
társaság
létrehozására,
12) Kunok I. világtalálkozójának megrendezése kapcsán szándéknyilatkozat kiadása,
13)Halasi Városgazda Zrt. alapító okiratának módosítása,
14)Halasi Városgazda Zrt. közszolgáltatási támogatási szerződése,
15)Halasi Városgazda Zrt. folyószámlahitele,
16)Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére megbízás,
17)Kiskunhalas Város szennyvíz elvezetésének, tisztítója fejlesztésének és a tisztított
szennyvíz elhelyezésének projektje KEOP pályázatának benyújtása,
18)Kiskunhalas EU szintű nevelési infrastruktúra a jövőnemzedékéért DAOP
Humáninfrastruktúra c. pályázat benyújtása,
19)Dong-ér völgyi út II. ütem megvalósításához területek tulajdonjogának rendezése,
20)Sóstó Sporthorgász Egyesület és az Önkormányzat között kötendő haszonbérleti
szerződés.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
NAPIREND:
Napirend tárgya

Napirend előadója

1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendelet.

Dr. Várnai László
polgármester

2) Temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása. Dr. Várnai László
polgármester
3) Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalánál pályázati
eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről
rendelet-tervezet.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

4) Törvényességi észrevétel.

Dr. Várnai László
polgármester

5) Kiskunhalas város gyógyszertári ügyeleti rendje.

Dr. Várnai László
polgármester
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6) Civil alap Közalapítvánnyal és a Kiskunhalasi Művelődési Lukács László
Központ Kht-val megkötendő közművelődési megállapodás alpolgármester
7) Közművelődési megállapodás kötése a Német Kisebbségi Dr. Várnai László
Önkormányzattal és a Martonosi Pál Városi Könyvtárral. polgármester
8) Közoktatási Esélyegyenlőségi Program elfogadása.

Dr. Várnai László
polgármester

9) Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terv módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

10) Berki Viola Közalapítvány ügyészségi vizsgálata.

Dr. Várnai László
polgármester

11) Református Egyházközség Presbitériumával kötendő
együttműködési megállapodás.

Dr. Várnai László
polgármester

12) Szándéknyilatkozat szakképzés szervezése non-profit
a. gazdasági társaság létrehozására.

Dr. Várnai László
polgármester

13) Kunok I. világtalálkozójának megrendezése kapcsán
szándéknyilatkozat kiadása.

Dr. Várnai László
polgármester

14) Halasi Városgazda Zrt. alapító okiratának

Dr. Krammer Balázs
képviselő

15) Halasi Városgazda Zrt. közszolgáltatási támogatási
szerződése.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

16) Halasi Városgazda Zrt. folyószámlahitele.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

17) Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére
megbízás.

Dr. Várnai László
polgármester

18) Kiskunhalas Város szennyvíz elvezetésének, tisztítója
fejlesztésének és a tisztított szennyvíz elhelyezésének
projektje KEOP pályázatának benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

19) Kiskunhalas EU szintű nevelési infrastruktúra a jövő
nemzedékéért DAOP Humáninfrastruktúra c.
pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

20) Dong-ér völgyi út II. ütem megvalósításához területek
tulajdonjogának rendezése.

Dr. Várnai László
polgármester

21) Sóstó Sporthorgász Egyesület és az Önkormányzat
között kötendő haszonbérleti szerződés.

Dr. Várnai László
polgármester

22) Képviselői interpelláció.
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00001 Új napirendi pont

12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet.
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet a képviselő-testületnek meghatározza
2008. január 1-től a gazdasági mutatókat, alapszabályait a 2008 évi költségvetés elfogadásáig.
Jogszabályi kötelezettség a rendelet alkotása.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
A bizottságok a rendelet-tervezet 3.§ (2) bekezdésében az 1 millió Ft érték feletti új kötelezettség
vállalás lehetőségét 500E Ft-ra csökkentette, amit az előterjesztés részeként befogad és erről nem
rendel el külön szavazást.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet –tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 2
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 15:01:46

>263<

Minősített

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%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 39/2007.(XII.19) sz. rendeletét
az alábbiak szerint:

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2007.(XII.19.)számú rendelete
az Önkormányzat 2008.évi átmeneti gazdálkodásáról
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény
76.§/1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat átmeneti
gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2008. évi önkormányzati költségvetés
megállapításáig a hatályos jogszabályok és rendeletei figyelembe vételével folytatja
gazdálkodását.
2. §
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan szedje
be és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadásokat arányosan teljesítse a Kiskunhalas
Város 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007./III.07./Ktr. számú rendelet alapján.
3. §
/1/ Új beruházás, felújítás nem kezdhető. A folyamatban lévők a 2007. évben engedélyezett
ütem szerint folytathatók, befejezhetők. Teljesítésük a szerződésekben rögzített ütemek szerint
kiegyenlíthetők.
/2/ Ötszázezer forint érték feletti új kötelezettség csak a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság ellenjegyzésével vállalható.
4. §
/1/ A képviselő-testület a közalkalmazottak részére biztosítja a képviselő-testület által
meghatározott pótlékok fedezetét.
/2/ A képviselő-testület intézményvezetők részére biztosítja a 2007. évivel azonos mértékű
vezetői illetmény kiegészítést.
5. §
E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezései a 2008. évi önkormányzati
költségvetési rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatók.”
00002 Új napirendi pont

2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend trágya: Temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Ván László főkertész:
Egy új változatú előterjesztést készített, mert a Fogyasztóvédelmi Egyesület Kiskunhalasi Városi
Szervezete és a Református Egyház jelezte, hogy sérülhet a szabad temetkezési szolgáltatók
választásának lehetősége. Ezért az 5.§ 17. pontját törölte és minden kapcsolódó részben törölték a
temető üzemeltető hantolási szolgáltatásának kötelező igénybe vétele. Annak érdekében , hogy a
szolgáltató bevétele ne sérüljön, megemelték a szolgáltatók belépési díját.
Dr. Várnai László polgármester:
Hosszú egyeztetést követően alakult ki az új változat. A bizottságok nem ezt a változatot tárgyalták,
véleményük a korábbi változatra vonatkozik.
Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Sokakat érint ez a szolgáltatás. Korábban is kérte és most is azt teszi, hogy amikor díjtétel módosítás
van, legyen az előterjesztésben az új ár mellett a régi ár is. Így jobban követhető az áremelés mértéke.
Indokolásban szerepel, hogy a temetkezési tv. 40 § lehetővé teszi a szolgáltatás kötelezővé tételét, nem
tudni mi lenne a jó a gyászoló családoknak. A 4.5%-os emelés nem túl nagy értékű, amit a szolgáltató
kért, de a temető fenntartásának költségei is emelkedtek. A vállalkozók támogatását jónak tartja, de
annak más esetben is érvényesülnie kell. mert a gyógyszertárosok most védelemre szorulnak.
Kezdetben ötezer lakosra lehetett egy gyógyszertárat létesíteni, ami most felszabadult. Nem tudta őket
megvédeni az önkormányzat.
Mást is említhetne.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Az elhangzott módosításokkal az új változatú rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.

No: 3
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 15:12:48

>264<

Minősített

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%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 40/2007(XII.19) sz. rendeletét
az alábbiak szerint:

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2007.(XII.19.)számú rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (IV.18.) Ktr. sz. rendelet módosításáról
1. §
A temetőkről és a temetkezésekről szóló 17/2000. (IV. 18.) Ktr. sz. rendelet (a továbbiakban:
Ktr.) a következő preambulummal egészül ki:
„Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, valamint a 42. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:”
2. §
A Ktr. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A használati időn belül a 9. § (4) bekezdésében említett használati jog a
törvényes öröklés rendje szerint öröklődik. A használati idő lejártával a használati jog
örökösei a sírhely és sírbolt megváltására a használókkal azonos feltételekkel jogosultak.”
3. §
A Ktr. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (8) A temető területén csak a sírok, sírboltok és urnafülkék díszítésére szolgáló
tárgyakat szabad elhelyezni úgy, hogy az nem terjedhet túl a megváltott sírhely
területén, egyéb tárgyak huzamosabb időre szóló elhelyezéséhez a temető
üzemeltetőjének engedélye szükséges.”
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4. §
A Ktr. 11. § (4). bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:
(4) /A síremlék…/
„A síremlék alapozásának felső síkja az eredeti terepszintet nem haladhatja meg.”
5. §
A Ktr. 16. § (1), (2), (4), (5), (9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek,
egyidejűleg a § a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A temetők nyitva tartását és munkarendjét az 5. számú melléklet tartalmazza. Az
üzemeltető a temetők nyitva tartását és munkarendjét jelző táblát köteles a bejáratnál
elhelyezni. A nyitva tartási időn túl a temető nem látogatható.
(2) A temetők területén vállalkozásszerűen munkát végzők a temető munkarendjén
túli időszakban – a 4. számú mellékletben meghatározott – kapunyitási díj megfizetése
ellenében végezhetnek munkát a temetők területén. A munkavégzés ideje nem
terjedhet túl a temető nyitvatartási idején.
(4) Tilos a temetőkben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a
temetőlátogató közönség kegyeleti érzését sérti.
(5) A temetőbe állatot bevinni (vakvezető kutya kivételével), vagy ott legeltetni,
valamint a kóbor állatokat etetni tilos.
(9) A temetőben a temetőhasználók által elhelyezett tárgyakért, díszekért,
tartozékokért, szerszámokért az üzemeltető, az önkormányzat és a temető tulajdonosa
felelősséggel nem tartozik.
6. §
A Ktr. 19. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzemeltető az alábbi kategóriákban szedhet díjakat a 4. számú melléklet
részletezése szerint:
A/ Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulás díja.
B/ Sírásási díjak:
-

egyes sírhely sírásási díja
egyes mélyített sírhely sírásási díja
kettős sírhely sírásási díja,
téglázott (szélesített) egyes sírhely sírásási díja
gyermek sírhely sírásási díja 6 éves korig

- urnasírhely sírásási díja
- szociális temetés sírásási díja
C/ Az elhunyt hűtésének díja naponta.
D/ Temetkezési vállalkozó temetőfenntartási hozzájárulása:
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- egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési
vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó épület és kellékei
egyszeri használatát és a sírásás díját
- hamvasztásos temetés, urnás temetés teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési
vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó épület és kellékei
egyszeri használatát és az urnasírásás díját (urnafalba, illetve kiépített urnasírba
történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével csökkenteni kell),
- a belépési díj hamvasztásos temetés, ill. urnás temetés esetén, a ravatalozó
használata nélkül, amely tartalmazza a temetői belépés és az urnasírásás díját
(urnafalba, illetve kiépített urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás
díjtételével csökkenteni kell).
E/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a temető
munkarendjén túl, hétfőtől szombatig terjedő napokon kérelmezett kapunyitásért napi
egyszeri kapunyitási díj számítható fel.
F/ A temető területén a sírkövesek által átmenetileg tárolt építési anyagokért és
kellékekért sírhelyenként és naponta számítható fel területfoglalási díj.
G/ Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja.
H/ A temettetőtől szedhető díj, ha a temetéstől számított 90 napon belül síremléket nem
állíttatja helyre.
I/ A temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj.
7. §
A Ktr. 20. § (1) bekezdése az alábbi k/, l/, m/ pontokkal egészül ki:
„k/ aki a temetőkben olyan magatartást tanúsít vagy tevékenységet végez, amely a
temetőlátogatók kegyeleti érzését sérti,
l/ a sírgondozás során keletkezett hulladékot nem a kijelölt lerakóhelyen helyezi el,
illetve a lerakóhelyen nem kegyeleti tevékenység során keletkezett hulladékot helyez
el,
m/ aki a temető területére állatot bevisz (kivéve vakvezető kutya) vagy ott legeltet,
valamint a temető területén kóbor állatot etet.”
8. §
A Ktr. 3. számú melléklete helyébe a következő 3. számú melléklet lép:
„3. számú melléklet
A sírhelyárak (ÁFÁ-t nem tartalmazza) a következők:
a./ Az egyes sírhely
b./ A kettős sírhely
c./ A négyes sírhely
d./ Az egyes soron következő sírhely
e./ A kettős soron következő sírhely

18.000 Ft
36.000 Ft
49.165 Ft
18.000 Ft
36.000 Ft
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f./ A sírboltok, (kripták) sírhelyenként
g./ Urnafülkék
h./Urnasírhelyek / rátemetés esetén /
i./ Urnasírhely
j./ Gyermeksírhely 6 éves korig
k./ Kitéglázott sírhely

40.832 Ft
28.332 Ft
5.833 Ft
16.666 Ft
7.500 Ft
58.331 Ft
9. §

A Ktr. 4. számú melléklete helyébe a következő 4. számú melléklet lép:
„4. számú melléklet
Az üzemeltető által szedhető díjakat (ÁFÁ-t nem tartalmazza) a következő táblázat
tartalmazza:
A/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási
hozzájárulás díja, egyes sírhelyre számítva:
1.400,- Ft
B/ Sírásási díjak:
- egyes sírhely sírásási díja

18.000,- Ft

- egyes mélyített sírhely sírásási díja
23.000,- Ft
- kettes sírhely sírásási díja, ha mindkét sírhely kiásásra kerül
35.500,- Ft
- téglázott (szélesített) egyes sírhely sírásási díja
- gyermek sírhely sírásási díja 6 éves korig
- urnasírhely sírásási díja
- szociális temetés sírásási díja
koporsós temetésnél
urnás temetésnél
C/ Hűtés díja naponta:

24.000,- Ft
8.000,- Ft
6.500,- Ft
18.000,- Ft
6.500,- Ft
1.500,- Ft

D/ egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési
vállalkozó egyszeri belépési díja 42.800 Ft, amely tartalmazza a ravatalozó épület és kellékei
egyszeri használatát és a sírásás díját
hamvasztásos temetés, urnás temetés teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési
vállalkozó egyszeri belépési díja 31.100 Ft, amely tartalmazza a ravatalozó épület és kellékei
egyszeri használatát és az urnasírásás díját (urnafalba, illetve kiépített urnasírba történő
elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével csökkenteni kell).
a belépési díj hamvasztásos temetés, ill. urnás temetés esetén, a ravatalozó használata
nélkül: 11.500 Ft, amely tartalmazza a temetői belépés és az urnasírásás díját, (urnafalba,
illetve kiépített urnasírba történő elhelyezéskor a díjtételt az urnasírásás díjtételével
csökkenteni kell).

15

E / A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a temető munkarendjén
túl -hétfőtől szombatig terjedő napokon- kérelmezett kapunyitásért, naponta
egyszeri
2.261 Ft belépési díj számítható fel.
F/ A temető területén a sírkövesek által átmenetileg tárolt építési anyagokért és kellékekért
sírhelyenként és naponta 200 Ft területfoglalási díj számítható fel.
G/ Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja 5.000 Ft.
H/ Temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj: 1.000 Ft,
szociális temetés estén 0 Ft.”
10. §
A Ktr 5. számú melléklete a következő rendelkezéssel egészül ki:
„A temetők munkarendje:
hétfőtől – csütörtökig: 8 órától 16 óráig
pénteken: 8 órától 14 óráig
szombat, vasárnap: −”
11. §
A rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.”
00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend trágya: Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalánál pályázati eljárás nélkül betölthető
köztisztviselői munkakörökről szóló rendelet-tervezet.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Hunyadi Péter képviselő:
Létszám változással a fluktuáció eddig hány százalék volt a Polgármesteri Hivatalban?
A pályázat hol jelenik meg?
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a pályázatok a helyi újságban és a Halas TV
képújságában jelennek meg. Jogszabály nem szabályozza. A későbbiekben lesz egy pályázati iroda, és
oda kell küldeni a létszám hiányokat.
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Minimális a fluktuáció. A létszám leépítés miatt közel 10 köztisztviselő helyét nem töltik be, de kéthárom fő megy el más okból is. Inkább a nyugdíjba menőkkel csökken a létszám.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 15:15:43

>265<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

19
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

79.17%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 41/2007 (XII.19) sz. rendeletét
az alábbiak szerint:

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2007.(XII.19.)számú
rendelete
a Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalánál pályázati eljárás nélkül betölthető
köztisztviselői munkakörökről
1.§

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 10.§ (18) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a képviselő-testület az alábbiakban határozza meg azokat a
köztisztviselői munkaköröket, melyek pályázati eljárás nélkül betölthetők:
- asszisztensi munkakörök.
2.§
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A pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselők száma tárgyévben nem
haladhatja meg a hivatali szervezetnél foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 3 %-át.
3.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.”

00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Törvényességi észrevétel.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet valamint a rendelet-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
No: 5
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 15:16:33
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:
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360/2007. Kth
Törvényességi észrevétel.
Határozat
A Képviselő-testület a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei
Kirendeltsége a 3232/2007.sz. törvényességi észrevételében foglaltakat tudomásul veszi.

Az építési szabályzatról szóló kifogásolt módosításokat a szabályozás soron következő
módosítási eljárása során a rendeletalkotást megelőzően államigazgatási véleményezésre
bocsátja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző, általa:
Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége
Tóth Péter főépítész
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 42/2007 (XII.19) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2007.(XII.19.)számú rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló 29/2002.(XII. 18.) számú
rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 7/A §-a hatályát veszti.

2.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.”
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00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város gyógyszertári ügyeleti rendje.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
A Tescóban lévő új patika ügyeleti időben történő felkeresése szinte mindenkinek messze van.
Aki a Bácskai utcáról megy az orvosi rendelőbe, utána a Tescóba, annak különösen téli időben
nagyon nagy utat kell megtennie. Felmerült az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
ülésén, hogy a város központjában lévő gyógyszertárak megegyezés alapján tartsanak ügyeletet és a
többi gyógyszertár költségekkel vagy személyzettel járuljon hozzá a feltételek teljesítéséhez.
Ebben az esetben nem kellene ekkora utat megtennie a betegeknek.
Máté Lajos képviselő:
Közmeghallgatáson hallották, hogy a kórházi patikának kellene felvállalnia az egész ügyeletet. Azért
nem tartja jónak, mert a kijelölt gyógyszertár feltehetően minden gyógyszerre rátenné az ügyeleti
árrést. Jobban járnak a betegek, ha ezt a rendszert tovább viszik.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és javasolja, hogy a jelenleg előterjesztett gyógyszertári
ügyeletet támogassa a képviselő-testület.

No: 6
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 15:22:04
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:
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361/2007. Kth
Kiskunhalas város gyógyszertári ügyeleti rendje.
Határozat
A Képviselő-testület Kiskunhalas városban a gyógyszertári ügyelet tervezett szolgálati
rendjével az alábbiak szerint egyetért:
A városban működő
Alma Patika (TESCO)
Arany Mérleg Patika
Arany Oroszlán
Belvárosi Patika
Boróka Patika ( közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító részlege)
Forrás Patika
Kárpát Patika
Kertvárosi Patika
Szélmalom Patika
ügyeleti rendje, heti váltásban az alábbi:
- hétfőtől- péntekig 20.00 - 22.000 óráig,
- szombaton 20.00- vasárnap reggel 09.00 óráig,
- vasárnap 19.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig,
- ünnepnapon állandó,
valamint hétfőtől péntekig 22.00 órától másnap reggel 07.30 óráig sürgős esetben az ügyeleti
szolgálaton túl köteles 30 percen belül a beteget kiszolgálni készenléti szolgálat formájában,
az orvossal történt telefonos egyeztetést követően.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézet tisztifőgyógyszerésze
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Civil Alap Közalapítvánnyal és a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht-vel
megkötendő közművelődési megállapodás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a
testületnek.

vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

No: 7
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 15:22:51
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

362/2007. Kth
Civil Alap Közalapítvánnyal és a Kiskunhalasi Művelődési
Központ Kht-val megkötendő közművelődési megállapodás.

Határozat
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete változatlan tartalommal meghosszabbítja Civil
Alap Közalapítvánnyal 2003-ban megkötött közművelődési megállapodás lejáratának
határidejét 2008. június 30-áig.
2. Kiskunhalas város Képviselő-testülete változatlan tartalommal meghosszabbítja a
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális, Közművelődési Közhasznú Társasággal
a jelenleg érvényben lévő közművelődési megállapodás lejáratának határidejét 2008.
június 30-áig.
Határidő: azonnal
Felelős: Lukács László alpolgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Király Gábor KMK ügyvezető igazgató
Oláh Adrián Civil Alap Közalapítvány kuratórium elnöke Kiskunhalas Kossuth u. 27/b.
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Tóth Ilona Boróka Civilház vezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közművelődési megállapodás kötése a Német Kisebbségi Önkormányzattal és a
Martonosi Pál Városi Könyvtárral.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 8
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 15:24:02
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Határozat Elfogadva
Határozat:

363/2007. Kth
Közművelődési megállapodás kötése a
Német Kisebbségi Önkormányzattal.
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete a 2008. évben közművelődési megállapodást
megkötését kezdeményezi a Német Kisebbségi Önkormányzattal, melynek keretén belül
közreműködésüket kéri a város és intézményei, valamint civil szervezetei külföldi
kapcsolatai alapján az általános és középiskolás tanulók közötti tartós diákcsere23

kapcsolatok létrehozásban, gondozásban. Segítsék elő ezzel Kiskunhalas diákjainak
anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlási lehetőségeinek bővítését. Támogassák,
hogy a város diákjai és a kapcsolatban résztvevő különböző nemzetiségű diákok
megismerhessék egymás országainak kulturális értékeit és nemzeti hagyományait, ezzel is
hozzájárulhassanak az egységes európai szellemiség kialakulásához. Legyenek gazdái a
kétévente megrendezésre kerülő általános és középiskolás nyelvi versenynek.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Dr. Schindler Árpád NKÖ elnöke
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
364/2007. Kth
Közművelődési megállapodás kötése a
Martonosi Pál Városi Könyvtárral.
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete a 2008. évben közművelődési megállapodás
megkötését kezdeményezi Martonosi Pál Városi Könyvtárral az alapfeladatait meghaladó
tevékenységre, melynek a célja a város történetét részletesen feldolgozó helytörténeti
kutatómunka anyagi feltételeinek biztosítása, tanulmányok elkészíttetése, kiadványok
gondozása, a munkához szükséges további támogatások megszerzése, pályázatok
benyújtása.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Varga-Sabján Gyula Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatója
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közoktatási Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Mester Sándor Humánpolitika főosztályvezető:

24

Első alkalommal készült el. a közoktatási intézményrendszerre vonatkozó Esélyegyenlőségi Program.
Jogszabályi kötelezettség alapján december 31-ig el kellett készülnie. Ez az előfeltétele annak, hogy
Európai Uniós pályázatokon eredményesen indulhassanak az intézmények és eredményesen
szerepelhessenek.
Jerémiás Béláné művelődési, oktatási és vallásügyi bizottság elnöke:
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Program nagyon gondosan és alaposan elkészített munka. A bevezetés
szól arról, amit a főosztályvezető úr is elmondott, hogy az Európai Uniós elvárások alapján készült az
előterjesztés. Az elmúlt héten Rostás László nyilatkozta a Halas TV.-ben, hogy 100 cigány gyerekek
közül csak 20-nak van esélye, hogy jobbá váljanak körülményei és meg tudjon felelni az elvárásoknak
Ezeket hallva kétségei vannak, hogy mennyit lehet a gyerekeknek ledolgozni hátrányaikból.
Természetesen meg kell próbálni, hiszen Kiskunhalas intézményei valóban meg is teszik ezt, plusz
pénzeket próbálnak szerezni pályázatokon sokszor sikerrel és beindítják a különböző programokat.
A szépséghiba az, hogy
a ’90-es évek elején a normatívák elegendőek voltak arra, hogy az
intézmények működtetése megvalósuljon és ezeket a feladatokat is ellássák az intézményekben. Most
sajnos évek óta annak tanúi, hogy a kormány egyre csökkenti az oktatásra jutó pénzfedezetet, holott az
intézmények működtetése egyre többe kerül.
Az elmúlt időben részt vett a gyermekvédelmisek megbeszélésén. Egyik nevelő elmondta, hogy van
olyan gyermek, a ki négy éve tanköteles és ez alatt a négy év alatt egyetlen napot nem töltött el az
iskolában. A rendelkezésre álló eszközök, mellyel bekényszeríthetnék az intézménybe, hatástalanok.
Egy nevelési konferencián, ahol Kocor Margit volt az előadó, előadásának főbb pontjai az
Esélyegyenlőtlenséget az oktatási rendszer jelen pillanatban erősíti, újratermeli. Arról is szólt, hogy a
tanulók jelentős százalékánál a tudás kompetencia alacsony szintű. 18%-a a tanulóknak
analfabétaként kerül ki a rendszerből.
Ugyanakkor a tanulással kapcsolatosan nagy elvárások vannak, hiszen nagyon sok gyereknek a
kitörési pontot jelenti a cél, olyan munkaerőnek a termelése az intézményekben, hogy piacra kerülés
esetén sikeresen jussanak munkához és ezzel együtt az élet minőségük is javuljon.
Úgy érzi sokat kell tenni azért, hogy ezek az elképzelések megvalósuljanak.
Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
10.sz. táblázat adatai megdöbbentőek. Némely intézményben 30-60 %-os a hátrányos helyzetű diákok
aránya.
Milyen mutatók alapján állapítják meg a hátrányos helyzetet? Csak anyagi vagy egyéb szempontok
alapján kerülnek ebbe a kategóriába gyerekek?
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Az elhangzó kérdésre reagálva elmondja, hogy jogszabály rendezi a hátrányos és a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek megállapításának feltételeit. Jogszabály úgy rendelkezik, hogy
gyermekét egyedül nevelő szülő, három vagy annál több gyermeket egyedül nevelő szülő esetében,
ahol az egyik vagy mindkét szülő munkanélküli illetőleg a szülők iskolai végzettsége is szempontként
jelenik meg.
Erről a beiskolázási körzetek módosítása során beszéltek már és akkor is elmondták, hogy
adminisztratív eszközökkel próbálják meg arányosítani a körzethatárok átszabásával az intézmények
közötti különbséget. Ez központi feltétel is, mert a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
problémájának kezelésére központi normatíva igényelhető, de csak akkor, ha 25%-nál nincsen
nagyobb eltérés két szomszédos körzeten belül. Ennek ellenére ez egy hosszabb folyamat lesz, amíg a
különbségeket le tudják csökkenteni.
Hozzászólások
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Dr. Schindler Árpád Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke:
Előterjesztés részletes és alapos. NKÖ is megtárgyalta és két kérdésben kívánják véleményüket
kifejteni:
Egyik a nemzetiségi oktatást érinti. Ez a program a jövőben is kielégíti a német kisebbségi iskolai
oktatás iránti igényeket. Évfolyamonként egy osztályban felmenő rendszerben a Felsővárosi Általános
Iskolában. Folyik az oktatás További igények felmerülése esetén az önkormányzat által fenntartott
másik általános iskolában is megteremtik a nemzetiségi oktatás feltételeit.
Talán ez egy kicsit nagyobb átgondolást igényel, mert erről korábban is tárgyaltak már, hogy mit
jelent az, hogy további igények felmerülnek és ha ezek megvannak akkor melyik a célszerű megoldás,
hogy egy iskolába összpontosítani a képzést továbbra is, vagy más általános iskolákban is. Azt kéri,
hogy ne ez a Program döntse el. Felmerülése esetén az alaposabb előkészítést igényel a Német
Kisebbségi Önkormányzat és az Önkormányzat részéről.
Másik felvetésük, hogy esélyegyenlőségről beszélnek és a hátrányos helyzetűek mellett a tehetséges
gyermekek is megjelennek az iskolarendszerben.
Minden gyermeknek meg kell adni az esélyt arra, hogy képességeinek megfelelő képzést kapjon. Erre
vannak is utalások, de nyilván a tehetséggondozás kevésbé hangsúlyos az anyagban.
A másik probléma súlyához mérten nem is akkora, de ezt a következő változatban részletesebben
érdemes kidolgozni. Egy egy mondat utal erre, hogy a Bibó Gimnáziumban szeretnék növelni a halasi
diákok arányát és ezt azzal szeretnék elérni, hogy az általános iskolai képzést javítják. Ez nagyon
helyes, de azt is mellé kell tenni, hogyan tudják megoldani az iskolák, ugyanis az erre fordítható
összegek csökkentek.
Végül azt kéri, hogy ne merüljön feledésbe mindez.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Röviden reagál az elhangzottakra az alábbiakban:
Ellentmondásos helyzet ez, mert a két említett témakör alapvetően ellentmond egymásnak Integrált
képzést akarnak végrehajtani de jogszabályi kötelezettség van arra, hogy egymás melletti körzetekben
nem lehet 25% különbség a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételénél, akkor nehéz egy
intézményben centralizálni a nemzeti képzést, ami azt is szolgálja, hogy kevésbé sok halmozottan
hátrányos gyermekkel találkozzon az ott tanuló, mert a német nyelv tanulása kiválasztási módszerrel
történik.
Elvi alapon leszögezhetik, hogy a szolgáltatást a gyerek közelébe kell vinni. Nem speciális képzést
folytató intézményeket kell kialakítani, hanem .az integráció mellett helybe vinni a speciális
képzéseket. Ha igény van a nemzetiségi oktatásra még, akkor más iskolába történő elhelyezését is meg
kell vizsgálni.
A város eldöntötte, hogy az integrált oktatás felé indul, akkor szegregált oktatást nem folytathat. Kettő
között kell kompromisszumot találni a rendelkezésre álló szűk pallón.
Sokkal nagyobb problémát okoz Kiskunhalas városban az integrált képzés megvalósítása és a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, mint annak a néhány a képzésből valóban
kilógó elit felkészültségű gyereknek a tehetséggondozása.
A költségvetés készítésénél egy-egy csoportot tehetséggondozásban kellene részesíteni.
Annak nem hívei, hogy az említett ellentmondást párhuzamosan megjelenítsék az oktatási rendszerben.
Amennyiben valóban nyitottak akarnak lenni a kistérségből bejövő gyermekek fogadására, akkor is
valamennyi intézménynek az integrált oktatási rendszerre felkészülten kell várni a különböző helyzetű
és felkészültségű diákokat.
Ezt a célt nagyon világosan és egyértelműen meghatározza az Esélyegyenlőségi Program, mert az
oktatás nem öncél, hanem a munkaerő piacra való felkészülés első és a legfontosabb állomása.
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Ha jelenleg ott tartanak, hogy 100 halmozottan hátrányos helyzetű gyerekből 18-20-nak van esélye a
kiemelkedésre, akkor nagyon nehéz feladat előtt állnak.
Ennek ellenére figyelemmel lesznek a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének véleményére.
Végül javasolja az Esélyegyenlőségi Program elfogadását a képviselő-testületnek.
No: 9
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 15:40:43
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

365/2007. Kth
Közoktatási Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programját a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Érintett intézmények vezetői
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont

9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend trágya: Önkormányzati feladat-ellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési
terv módosítása.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Részben az előző napirendi pontnál hozott határozat szellemében is felül kellett vizsgálni az
intézményhálózat fenntartási és fejlesztési tervet, ami 2000 óta létezik.
Ezt már ebben az évben tárgyalták az ÁMK megszüntetése kapcsán az épületet átadták a
megyei önkormányzatnak, a feladatokat a megmaradó négy intézményben látták el.
A bevezető részben jelezték, hogy mik azok, amelyek átvezetésre kerültek a jogszabályi
változások következtében.
Sajnos két hiba maradt az előterjesztésben, amit javítani kér.
Ezek: a 9. oldalon öt általános iskolát említenek, de a felsorolásban benne maradt az ÁMK,
amit értelem szerűen 4 általános iskolára kér javítani és az ÁMK-t törölni. Ennek
következménye, hogy a 15. oldalon a 3. pont alatt jövő időben szerepel az ÁMK
megszűntetése, mert az eredeti kézirat még májusban elkészült, amit kér múlt időben érteni.
Ezek figyelembe vételével kéri az előterjesztés elfogadását.

Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Az előző napirendi ponthoz hasonlóan jó és részletes előterjesztést tarthatnak a kezükben. Ez is
megdöbbentő adatokat tartalmaz. Jól mutatja azt a sajnálatos tendenciát, ami iskola bezáráshoz
vezetett. A 9.sz. táblázatban részletezett, hogy 1990-ben még 3542 általános iskolás gyerek volt a
városban, 16 évvel később 2006-ban már csak 2770 fő. A születések számának katasztrófális
csökkenése is kiolvasható a táblázatokból, ez nem azt mutatja, hogy átgondolt családpolitika folyik az
országban.
2000-ben a normatíva hozzájárulás a fenntartás 72 %-át fedezte, míg 2006-ban 59.9%-ot mutat. Jól
látszik, hogy szűkült be az állami támogatás és az önkormányzatnak egyre többet kell az intézményei
fenntartására költeni.
Ebből is látszik, hogy nem család és iskolabarát a politika. Ez feltehetően a gazdasági válság
következménye, hogy nem csak az egészségügy van bajban, hanem az oktatás is. Pesszimistán néz a
jövőbe, mert meredeken zuhan minden mutató, pedig ez a jövő záloga. Sajnos ez országos jelenség.
Szabó Károly képviselő:
Hat évesen veszik fel a gyerekeket az iskolába, tehát hat évvel korábban született, amikor ez a kormány
nem volt még hatalmon.
Ez Európa szerte hasonló képet mutat. A kevés születés valós és komoly probléma, de a megoldást
alaposabb vizsgálódásokkal és alaposabb tettekkel kell keresni.
Horváth Etelka képviselő:
Tény, hogy a normatív hozzájárulás valóban fokozatosan csökkent az évek folyamán. Ez arra az
időszakra is igaz, amikor az előző kormány volt hatalmon.
Az ÁMK-t tavaly megszüntették, ily módon a kiskunhalasi általános iskolák ez év szeptemberétől váltak
kihasználtabbakká. Létszám szempontjából is javulást jelent, ami a normatív hozzájáruláson is javít
valamit. Amennyiben egy iskola kevésbé feltöltött, az többe kerül az önkormányzatnak.
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Hunyadi Péter képviselő:
A számok egyértelműek, ezért nem érti a MSZP frakció képviselőinek véleményét.
Nem igaz, hogy ezeknek törvényszerűen csökkenni kell. 2001-ben nőtt az állami normatív támogatás,
72.26 %-ról 74.1 % -ra.
Valóban amióta az MSZP többségű Kormány kormányozza az országot, ez a szám 60 % alá csökkent.
Ez tény.

Pajor Kálmán képviselő:
A tendencia egyértelmű a táblázatok alapján. Tény, hogy négy esztendő alatt 59.9 %-ra
csökkent az állami normatíva. Fejkvóta is 205 E Ft-ról 145 E Ft-ra csökkent.
Ez nem csak az oktatás területén, de mindenhol tapasztalható.
Kószó János képviselő:
A tendenciát nem tagadták, - maguk is rossznak tartják – hanem azt bizonygatták, hogy nem
csak a szocialista kormány idején, hanem korábban is tapasztalható volt hasonló. 2002-ben
72.26 % a normatív hozzájárulás aránya, 2003-ben a költségvetésben, amit a FIDESZ
Kormány hagyott jóvá, 68.8%.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.

Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a létszámok alakulása során az általános
iskoláknál tapasztalható csökkenésnél figyelembe kell venni a 6-8 osztályos gimnáziumok
elszívó hatását.
Normatíva csökkenés nem volt egyetlen évben sem. Csak az látható, hogy az infláció értéket
meghaladó értékben növekedtek a normatívák, vagy infláció mértéken alul. Folyamatosan
növekedtek az állami normatívák a központi költségvetésben.
Ezzel párhuzamosan, a pályázati rendszer megerősödött. Mindig elmondják, hogy sok eddig
normatíva alapon támogatott lehetőségeket, most pályázatokkal érnek el az intézményvezetők.
Büszkék arra, hogy ebben sikeresek a helyi iskolák. Ez nem szerepel ezekben a
kimutatásokban, holott 10 milliós nagyságrendet képviselnek évente intézményenként. Azzal
együtt az arányok sem ilyen torzak.
A költségvetésben jól el kell találni, hogy mi a prioritás. Az oktatás egyértelműen a
legfontosabb ennek a városnak. Ez kiderült a hozzászólásokból. Erre oda kell figyelni a
költségvetés készítésénél is.
Az oktatási intézmények sikeresen működnek, a továbbtanulási eredmények is kedvezőek.
Végül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testületnek.
No: 10
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 16:00:51
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Határozat Elfogadva
Határozat:

366/2007. Kth
Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terv módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánploitikai Főosztályvezető
Érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Berki Viola közalapítvány ügyészségi vizsgálata.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
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Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.

No: 11
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 16:01:44
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Határozat Elfogadva
Határozat:

367/2007. Kth
Berki Viola Közalapítvány ügyészségi vizsgálata.
Határozat
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete felszólítja a Berki Viola Közalapítvány
kuratóriumát és felügyelő-bizottságát, hogy további működése során állítsa helyre a
jogszabályokban és az alapító okiratban rögzített működési rendet.
2. A képviselő-testület a 2008-as beszámolási időszaktól külön kéri be a Közalapítványok –
közöttük a Berki Viola Közalapítvány - Felügyelő-bizottságainak állásfoglalásait, melyek a
testület elé kerülő beszámolók önálló fejezetét képezik.
3. A Berki Viola Közalapítvány kuratóriuma egészüljön ki további két fővel:
 Ferincz János (an. Szakony Julianna; született Csörnyeföld, 1948. december 19.
lakik: Kiskunhalas, Kocsis Lajos u. 4.),
 Jakabfi Márta (an. Cseh Margit; született: Kecskemét, 1959. szeptember 27.
lakik: Kiskunhalas, Katona J. u. 5
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető általa:

Érintettek
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
megállapodás.

Református

Egyházközség

Presbitériumával

kötendő

együttműködési

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai Lászlóné képviselő:
Észrevétel nem lévé a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 12
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 16:03:00

>273<

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%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

368/2007. Kth
Református Egyházközség Presbitériumával kötendő
együttműködési megállapodás.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a Kiskunhalasi
Református Egyházközség Presbitériumával kötendő együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető általa:
Bödecs Pál elnök lelkész

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A KÖZOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY 82.§ (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök
tere 1.) -képviseli Dr. Várnai László polgármester-, a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről Kiskunhalasi Református Egyházközség Presbitériuma (6400 Kiskunhalas
Hősök tere 2.) –képviseli Bödecs Pál elnök lelkész-, továbbiakban Egyházközség
között a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 82.§ (6) bekezdése alapján a kötelező
közoktatási feladatok tárgyában 2008. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozólag a mai
napon az alábbi feltételek szerint:
1. Egyházközség vállalja, hogy az általa indítandó csoportok, osztályok számáról a
tervezéskor tájékoztatja az Önkormányzatot.
2. Önkormányzat vállalja, hogy a beiratkozás időpontjáról, az általa fenntartott
intézményekben indított csoportok, osztályok számáról tájékoztatja az Egyházközséget,
határozatában figyelembe veszi az Egyházközség beiskolázási terveit.
3. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Egyházközség által fenntartott közoktatási
intézmény vallásilag, világnézetileg elkötelezett intézmény, és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 81.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermekek, tanulók
felvételekor előfeltételként kikötheti a református keresztény hitelvek elfogadását.
4. Egyházközség vállalja, hogy 2008/2009. tanévtől kezdődően ezen megállapodás
alapján vesz részt az Önkormányzat kötelező közoktatási feladatellátásban.
5. Egyházközség vállalja, hogy az intézmény alapító okiratában meghatározott felvehető
maximális gyermek, tanulói létszám legalább 25 %-ának megfelelő számú gyermeket,
tanulót felvesz Kiskunhalas város illetékességi területéről.
6. Egyházközség vállalja, hogy a felvételi kérelmek teljesítésénél –a törvény előírása
szerint- előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat.
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre Önkormányzat és Egyházközség
között az Ökumenikus Óvoda működtetésére létrejött közoktatási megállapodás, a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében, valamint a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben foglalt rendelkezések az irányadók.
8. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt írták alá.
Kelt: Kiskunhalas, 2007. december 17.
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00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szándéknyilatkozat szakképzés szervezése non-profit gazdasági társaság
létrehozása.
Írásos előterjesztés mellékelve.

Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Összesen 13.000 diákot érint a szakképzési hozzájárulás, ezzel szemben a megemlített 600 fő
figyelembe vételével is elérik a céljukat?
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
A jövő évtől kezdve szakképzési hozzájárulást csak azon intézmény fenntartó fogadhat, aki legalább
1500 szakmunkás képzésben résztvevő tanuló ellátásról gondoskodik. Kiskunhalas város egyetlen
intézménnyel a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolával érintettek, amely intézmény
össz
tanulólétszáma 603 fő. Önállóan ebben nem tudnak lépni, ez egy együttműködési kényszert hozott
magával. A szakképzési konzorciumba való belépést 480 E Ft-os tagdíj/év kötelezettség jelentkezett. A
költségek feltehetően nem haladják meg ezt az összeget ebben az évben sem.
A gazdasági társaságnak más a logikája, mint egy oktatási humán infrastruktúrát biztosító
tevékenységi körre szerveződő társaságnak.
Ezt a változatot választja a megye többi intézménye is. Szerettek volna társulásos formában
együttműködni más önkormányzatokkal, ez az út azonban előttük lezárult.
Nem maradhatnak ki, mert a halasi oktatásügy egyik zászlós hajója a II. Rákóczi Ferenc
Szakközépiskola, megyei viszonylatban kiemelten az első helyen szerepel, ezért a minimális
szavazataránnyal nem szeretnék őket hátrányos helyzetbe hozni.
Annyit elértek a tárgyalások során, hogy az előkészítés alatt álló alapszabály tervezetben a kis
intézmények fenntartó jogait egységbe tömörültek és feltehetően ezek érdekeit a nagyoknak figyelembe
kell vennie.
Hozzászólások
Szabó Károly képviselő:
Garbai Sándor Szakképző Iskola mint megyei intézmény is itt működik Ott 2500 fő a létszám.
Fenntartási szempontjából más a helyzet. A közelmúltban megszületett Uniós törvények ismeretében ez
az út látszik a legreálisabbnak. Nem pesszimista és nem vesztesként éli meg a jelenlegi helyzetet, mert
megítélése szerint a helyi intézményekben a diákok számára ez a megoldás előnyös lesz hosszú távon.
Nagyon komoly beruházások várhatók, aminek nagy része Kiskunhalashoz fog kötődni. Nem a II.
Rákóczi Ferenc Szakközépiskolához feltehetően.
Drukkol azért, hogy a pályázaton sikeresen szerepeljenek.

Dr. Várnai László polgármester:
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Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
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Határozat Elfogadva
Határozat:

369/2007. Kth
Szándéknyilatkozat szakképzés szervezése non-profit
gazdasági társaság létrehozására.
Határozat
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete egyetért a Dél-Bács-Kiskun Megyei
Szakképzés-fejlesztési Konzorcium határozatával, amely szerint a Konzorcium tagjai a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a értelmében szakképzésszervezési non-profit gazdasági társaságot hozzanak létre zártkörű részvénytársaság
formában, amely gazdasági társaság megalapításához szükséges törzstőkéhez a
közreműködő fenntartók az intézményeikben szakképzésben résztvevő diákok
arányában járulnak hozzá.
2. Kiskunhalas város Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Dél-BácsKiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorciumban közreműködő szakképző
intézményével részt kíván venni egy szakképzés szervezési non-profit gazdasági
társaság megalakításában.
3. Kiskunhalas város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a megalakuló szakképzés
szervezési non-profit zártkörű részvénytársaság pályázatot nyújtson be a TÁMOP2.2.3/07/2, a „TISZK Rendszer továbbfejlesztése” címmel kiírt pályázatra.
4. Kiskunhalas város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az alábbi
szövegezésű szándéknyilatkozat aláírására:
„Alulírottak a mai napon kifejezzük azon szándékunkat, hogy

35

a Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium 2006. szeptember 26án elfogadott Konzorciumi Megállapodásában foglaltak alapján,
- valamint a Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium 2007.
március 22-én elfogadott Működési Kézikönyve,
- a Konzorcium határozatai, különösen pedig a szakképzés szervezési non-profit
gazdasági társaság létrehozásáról szóló 22/2007. (X. 16.) KT határozat alapján,
hivatkozással
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B §-ában
- a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában
- valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben foglaltakra
területi szakképzés-szervezési non-profit gazdasági társaságot hozunk létre. Az így
létrehozott társaság elsődleges feladata az általunk fenntartott szakképző intézmények
vonatkozásában a szakképzéssel kapcsolatos feladatok közös megszervezése, valamint
a Nemzeti Fejlesztési Terv 2 keretén belül a TÁMOP-2.2.3/07/2, a „TISZK Rendszer
továbbfejlesztése” címmel kiírt pályázaton való részvétel és a pályázatban vállalt
feladatok ellátása.
Együttműködő felek meghatalmazzák Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot,
mint gesztort a pályázati kiírás szerinti koordinátori feladatok ellátására, illetve a
pályázat aláírására. A gesztor feladata továbbá a tervezett pályázat adminisztratív
vezetése és az előkészítő feladatok irányítása.
Együttműködő felek elkészítik és benyújtják a pályázati kiírás szerinti pályázatot.
Együttműködő felek vállalják, hogy ha a pályázat kiírója a pályázati javaslatot
elfogadja, és a feleknek szerződéskötési ajánlatot tesz, akkor a pályázat kiírójával
megkötik a támogatási szerződést, a szerződésben foglaltak szerinti feladatokat
elvégzik.”
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Bányai Gábor BKKM. Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kunok I. világtalálkozójának megrendezése kapcsán szándéknyilatkozat kiadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
2007. november 29-én egy kiskunfélegyházi tanácskozáson merült fel, hogy a világtalálkozó
megrendezésének szervezése. Karcag város elzárkózott a találkozó megrendezésétől, semmilyen
módon nem kívánja támogatni a rendezvényt, Kisújszállás egyedül nem tudja megrendezni, de 500 E
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Ft- al támogatják azt. Kiskun Városok Szövetsége soron következő ülése a napokban lesz
Kiskunfélegyházán, erre Dózsa Tamás Károly képviselővel elmennek. A szövetség titkárának leveléből
az olvasható ki, hogy a Nagykunság első sorban Kiskunfélegyházára testálva szeretné a rendezvényt
átmenteni. A megbeszélésen talán kérdéseikre választ kapnak és a képviselőket folyamatosan
tájékoztatják.
Dr. Várnai László polgármester:
A szándéknyilatkozat a tárgyalási pozíciót erősítené meg a tárgyalásokon.
Kérdések
Dr. Krammer Balázs képviselő:
Módosított anyagban 2009 szerepel a megrendezés éveként, akkor lenne a világtalálkozó?
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
2009-ben lesz a világtalálkozó. A Kiskun-, Nagykun, illetve a Jász örökösöknek tartott
önkormányzatok 2009-ben terveznek egy nagy találkozót önkormányzati szinten. Karcag és
Kisújszállás ezért lépett vissza, mert 2008-ban erre akarják a pénzforrást tartalékolni.
2008-ban a Nagykunsági Szellemi Műhely Társadalmi Egyesület a kunhagyományokat szeretné őrizni.
Felvezető rendezvénynek szánta ezt a találkozót, azért, hogy a hagyomány szerint magukat kunoknak
valló emberek felszínre kerüljenek. Ők regisztrációra kerülnének.
Hozzászólás
Hunyadi Péter képviselő:
A civilek érdeklődését felkeltette ez a rendezvény. A Szélkiáltó Egyesület a maga lehetőségeivel
szeretne csatlakozni és kibővített vonatkozásban tartaná meg a május végi „Madarak és fák napja”
alkalmával az erdészettel közösen tart.
A rendezvénynek nem csak költségei, hanem reményeik szerint hozadéka is van a vendégforgalomban,
kapcsolatok építésében .
Mindenképpen támogatandónak találja ezt a világtalálkozót.
Lukács László alpolgármester:
Időközben volt még néhány tárgyalás Kiskunfélegyházán. Rajtuk kívül a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat is támogatja várhatóan ezt a rendezvényt. Jó lenne, ha elérhetnék a támogatók
vonatkozásában az egyharmad arányt a költségek vonatkozásában és sikeres rendezvényt tudnának így
közösen szervezni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:

Amennyiben a megrendezés támogatásának gondolata támogatást kap, azt megköszöni, és
ennek tudatában igyekeznek a jó gazda elvét megtartva tárgyalni a következő kiskunfélegyházi
összejövetelen.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevételé nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
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Határozat Elfogadva
Határozat:

370/2007. Kth
Kunok I. világtalálkozójának megrendezése kapcsán
szándéknyilatkozat kiadása.

Határozat
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy akár önállóan, akár
Kiskunfélegyházával közösen a kiskunsági térségben kezdeményezi a Kunok I.
Világtalálkozójának megrendezését.
2. A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a
Nagykunsági Szellemi Műhely képviselőivel, illetve az eddigi szervezőkkel, valamint Kiskunfélegyháza
város önkormányzatával. A tárgyalások eredményeként kerüljön megfogalmazásra a végleges
programtervezet, dolgozzák ki az érintettek bevonásával a költségvetést. A végleges rendezvényköltségvetés ismeretében kerüljön meghatározásra Kiskunhalas város anyagi áldozatvállalásának
mértéke. A végleges költségvetési összeg kerüljön be a képviselő-testület elé, annak ismeretében
döntsünk a további lépésekről.
3. Amennyiben sikerül megállapodni a végleges programelemekben és a költségvetés ma még nem
látható kérdéseiben, akkor Kiskunhalas városa vállalja a ráeső feladatok elvégzését a Kunok I.
Világtalálkozójának sikeres megrendezése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Dr. Várnai László polgármester
Dózsa Tamás Károly képviselő
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László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halas TV.Kht. Alapító Okiratának módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A Képviselő-testület 2007. június 18-i ülésén a Halasi Városgazda Zrt. alapító okiratának
elfogadásakor döntött arról is, hogy a Halas TV Kht. a Halasi Városgazda Zrt csoportjába tartozó
társaság lesz.
Ennek a határozatnak a végrehajtásához szükséges a Halas TV alapító okiratának a módosítása
illetve a tulajdonosi szerkezetének megváltoztatása. A média törvény szerint a műsorszolgáltatási
jogosultság átruházását tiltja, ezért jogi szakértők véleményét megkérte, de azok különbözőek voltak.
Akkor lennének megnyugtató helyzetben, ha az ORTT hivatalos véleményét megkérnék, ezért kéri a
képviselő-testületet, hogy az új változatú előterjesztés határozat-tervezetét fogadják el, ami az ORTT
szakvéleményének beszerzését írja elő.
Kérdések
Hozzászólások
Váradi Krisztián képviselő:
Levették az eredeti napirendet, de nem mehetnek el mellette szó nélkül.
Közmeghallgatás során a Halas TV főszerkesztője olyan tényeket sorolt fel, amelyek megdöbbentő
képet adtak az átszervezés módjáról.
A Halas TV. ügyvezetőjének megkérdezése nélkül készült előterjesztés arról, hogy az önkormányzat
eladja ezt a szervezetet a Halasi Városgazda Zrt-nek, a Felügyelő Bizottságot leváltják, új
ügyvezetőt pályázat nélkül egyeztetés nélkül bíznak meg. A jelenlegi ügyvezetőtől minden jogkört
megvonnak.
Mindezeket a mostani Halas TV vezetőjével nem egyeztették. Felmerül benne a kérdés, egyáltalán
miért van erre szükség?
A közmeghallgatáson az alpolgármester úr azt mondta, hogy a napirendi pontot levették tárgyalásról,
de az előterjesztés kiküldésre került.
Dr. Várnai László polgármester:
Most azt kéri, hogy most ne vitassák meg ezt a részét, hanem az új változatú előterjesztéssel
foglalkozzanak.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Utalt már arra, hogy a mai kabinet ülésen is tárgyaltak erről, ahol a következőkben állapodtak meg:
Első lépés, hogy ORTT-től kikérik a szakvéleményt. Amennyiben a vélemény pozitív, akkor a
jegyzőasszony a január 7-i kabinet ülésre készít egy koncepciót az átszervezésről.
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Az első lépést a határozat elfogadásával teszik meg, aminek elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
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Határozat Elfogadva
Határozat:

371/2007. Kth
HALAS TV. Közösségi és Szolgáltató Kht.
átalakításához állásfoglalás kérése.

Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a HALAS
TV. Közösségi és Szolgáltató Kht. Alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan keresse
meg az ORTT-t, melyben mind a non-profit társasággá történő átalakítás tárgyában, mind a
Halas TV. üzletrészének átruházásával kapcsolatos kérdéskörben a hivatalos állásfoglalást
megkéri.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Lukács László alpolgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00015 Új napirendi pont
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15./NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halas Városgazda Zrt alapító okirat módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 16
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 16:25:07

>277<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
8

61.90%
0.00%
38.10%

54.17%
0.00%
33.33%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

372/2007. Kth
Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratának
módosítása.

Határozat
1.) A Képviselő-testület a HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának módosítását elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a Zrt. vezérigazgatóját, hogy az alapító okirat módosításához
szükséges cégeljárási intézkedéseket megtegye, illetve a cégeljárás járulékos költségeihez a
fedezetet a Zrt. költségvetéséből rendelkezésre bocsássa.
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Melléklet: módosított alapító okirat
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Krammer Balázs képviselő
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Krammer Balázs képviselő
Valaczkai László Zrt. vezérigazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00016 Új napirendi pont
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Városgazda Zrt közszolgáltatási támogatási szerződés.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a támogatási mintaszerződést a Pénzügyminisztérium
Támogatásokat Vizsgáló Irodája már egyszer véleményezte. A döntést követően ismét fel kell küldeni
nekik, hogy véleményt mondjon róla.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 17
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 16:26:43

>278<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
8

61.90%
0.00%
38.10%

54.17%
0.00%
33.33%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

373/2007. Kth
Halasi Városgazda Zrt. közszolgáltatási támogatási
szerződése

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Halasi
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. KÖZSZOLGÁLTATÁSI
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
KÖZSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely készült egyrészről, Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere
1. Törzsszám: …………… képviseli: dr. Várnai László polgármester) – mint támogató (a
továbbiakban: Önkormányzat)–
másrészről, a Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. Bács-Kiskun
Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. …………….., képviseli: …………………….. – mint
támogatott (a továbbiakban: Városgazda Zrt.) együttesen, mint Szerződő Felek között, a mai
napon, az alábbi tartalommal.
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I. A szerződés tárgya
Jelen szerződés tárgya az, hogy meghatározza az Önkormányzat megbízása alapján, a
Városgazda Zrt. által ellátott közszolgáltatási feladatok ellentételezéseként, a Városgazda Zrt.
részére biztosított pénzügyi támogatás (a továbbiakban: támogatás) célját, formáját, mértékét
és egyéb feltételeit.
II. A támogatás célja
1. Az Önkormányzat a jelen szerződés mellékletében megjelölt közszolgáltatási feladatok
határozatlan időre szóló megbízásba foglalt ellátásáért, évenként megállapított pénzügyi
támogatást biztosít a Városgazda Zrt. részére. A támogatás célja az, hogy az Önkormányzat
jó színvonalon eleget tehessen a közszolgáltatási felelősége körében meghatározott törvényi
kötelezettségének, Kiskunhalas város lakossága által az Önkormányzattal szemben támasztott
elvárásainak.
2. A támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 87.
cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatás, és ugyanezen Szerződés 86. cikk
(2) bekezdése szerint általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak (közszolgáltatásnak)
minősül, amelyre teljesülnek az ott megfogalmazott kritériumok, s ezért eltérés a Szerződésbe
foglalt szabályoktól lehetséges.
3. Tekintettel arra, hogy a Városgazda Zrt. által ellátott és jelen szerződéssel támogatott
feladatok az Önkormányzat feladatkörébe tartoznak, mint közszolgáltatások, az ezért járó
támogatás ellentételezésnek minősül, s mint ilyen a 2005/842/EK bizottsági határozat (a
továbbiakban: Határozat) szerint a közös piaccal összeegyeztethető, illetve mentesül a
Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében megállapított bejelentési követelmény alól.
4. Jelen szerződés megkötésénél a Szerződő Felek figyelemmel voltak a 85/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormány rendelet) rendelkezéseire is.
5. A támogatás kategóriája a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rend. szerint besorolásban „IA”. A
támogatás formája közszolgáltatásért járó ellentételezés.
III. A támogatás mértéke
1. A Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Városgazda Zrt. részére jelen
szerződéssel odaítélt támogatás összege 2008. január 01-től Kiskunhalas Város tárgy évi
Költségvetési Rendeletében kerül meghatározásra. A 2008. évi költségvetési rendelet
elfogadásáig a Városgazda Zrt. működési támogatásban részesül az átvett feladatok 2007. évi
támogatásának arányában. A költségvetés elfogadását követően az éves támogatási összegre
a felhasználási ütemterv alapján havi támogatásként (1/12) jogosult a Városgazda Zrt. A
következő évekre szóló támogatás összeg és feladat ellátási terv tervezetét a Szerződő Felek a
tárgyévet megelőző év december 20-ig tételesen egyeztetik. Az Önkormányzat éves
költségvetésének elfogadását követően a jelen szerződést ennek megfelelően kiegészítik a
Szerződő Felek az összeg megjelölésével.
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2. A Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a támogatás összege megfelel a
Határozat 2. cikk 1. a) pontjába foglalt kritériumnak, tekintettel arra, hogy a Városgazda
Zrt.-nek az éves mérleg és beszámoló szerinti 2005. és 2006. évi adózás előtti átlagos éves
forgalma 100 millió eurónál kevesebb volt. Jelen szerződéssel odaítélésre kerülő
ellentételezés összege pedig kevesebb, mint 30 millió euró.
3. A támogatás mértéke nem haladja meg a közszolgáltatási kötelezettség biztosításával járó,
meg nem térült költségeket, figyelembe véve a Városgazda Zrt. ésszerű nyereségét, amely
ugyancsak nem haladja meg a közszolgáltatási feladatok ellátásának korábbi években mért
átlagos mértékét. Az ellentételezés mértékének kiszámításánál az Önkormányzat Kiskunhalas
Zöldfelület-fenntartási munkatervébe foglalt feladat-ellátási normatívákat és azok ellátásához
szükséges költségeket, a közszolgáltatási feladatok minden költségét vették figyelembe a
Szerződő Felek.
4. A támogatást az Önkormányzat havi egyenlő részletekben utalja a Városgazda Zrt.
……………………………………… pénzintézetnél vezetett ………………………………………….
számlájára. A Szerződő Felek előzetes írásos egyeztetése alapján, a havi részlet ettől eltérő
összegű is lehet.
5. A Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Önkormányzat a Városgazda Zrt-ot,
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 266/2007.
Kth. (10.01.) számú határozatával bízta meg a II/2. pontban megjelölt közszolgáltatások
ellátására, amelyhez az ellentételezésként szolgáló vagyon átadásának kötelezettségét is
meghatározta.
6. A Városgazda Zrt. közszolgáltatási kötelezettsége határozatlan időre, azaz visszavonásig és
Kiskunhalas város közigazgatási területére szól. A Városgazda Zrt. ennek megfelelően
kizárólagos joggal végzi a 2. pontban megjelölt közszolgáltatási feladatokat, s azok ellátására
– jelen szerződés hatályának fennálltáig - az Önkormányzat más szolgáltatót nem bíz meg.
IV. A támogatás felhasználásának feltételei és megsértésének szankciói
1. A Városgazda Zrt. a jelen szerződéssel átadott támogatást kizárólag a 2. pontban megjelölt
közszolgáltatások ellátásához használhatja fel. A Városgazda Zrt. köteles belső
elszámolásában elkülöníteni a közszolgáltatás ellátásával, illetve az egyéb gazdasági
tevékenységével összefüggő költségeit és elismervényeit, valamint meg kell határoznia a
költségek és bevételek elosztásának paramétereit. A Városgazda Zrt. a 2. pontban megjelölt
feladatok ellátásához saját forrást nem használ fel, amennyiben ilyen szükség felmerül, úgy
azt megelőzően az Önkormányzattal egyezető tárgyalást kezdeményez.
2. Amennyiben a támogatás éves mértéke meghaladja annak kiszámításánál alapul vett, a
közszolgáltatások ellátásával járó tényleges költségeket (túlkompenzáció) úgy azt az adott év
beszámolójának jóváhagyását követő 15 napon belül az Önkormányzat részére vissza kell
fizetnie.
2.1 A 2. pontba foglaltaktól eltérően amennyiben a túlkompenzáció nem haladja meg az
ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő éves időszakra és
azt a következő évi ellentételezés összegéből levonja az Önkormányzat.
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3. A Városgazda Zrt. köteles megfelelő nyilvántartásokat és elszámolásokat vezetni jelen
szerződéssel átadott támogatás felhasználásáról és azokat 10 évig megőrizni. Köteles továbbá
biztosítani azt, hogy az Önkormányzat előzetes bejelentést követően, ellenőrizhesse a
támogatás felhasználását. Az Önkormányzat a támogatással ellentételezett közszolgáltatási
feladatok ellátását belátása szerint ellenőrizheti, a szolgáltatások zavartalanságának
biztosítása mellet. Ellenőrzését köteles jegyzőkönyvbe foglalni és a Városgazda Zrt. részére
annak egy példányát – intézkedésre – átadni.
4. A Városgazda Zrt. vállalja, hogy a támogatás éves összegének felhasználásáról tételes,
bizonylatokkal alátámasztott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készít, melyet
legkésőbb a felhasználás évét követő január 31-ig megküld az Önkormányzatnak. A szakmai
és a pénzügyi beszámoló helyességét az Önkormányzat ellenőrzi
5. Amennyiben az Önkormányzat évközbeni ellenőrzése során a közszolgáltatási feladatok
ellátásában, a támogatás felhasználásában kisebb (adminisztratív) hiányosságot állapít meg,
úgy arra felhívja a Városgazda Zrt. figyelmét. Amennyiben az ellenőrzés súlyos
feladatellátási, támogatás felhasználási zavart észlel, amely veszélyezteti a közszolgáltatási
feladatok ellátását, a támogatás céljának megfelelő felhasználását, úgy a Szerződő Felek az
Önkormányzat kezdeményezésére 3 napon belül egyeztető tárgyalást tartanak.
5.1 Ha az egyeztető tárgyalás nem vezet eredményre, így különösen, ha a hiányosság
fennmarad, annak kijavítása nem történik meg, vagy objektív okok (pl.
visszafordíthatatlanság) miatt már nem történhet meg, vagy a támogatás felhasználása
nyilvánvalóan nem a célnak megfelelően történik, úgy jelen szerződés hatályát az
Önkormányzat 30 napra felfüggesztheti, vagy azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől. Ha az
Önkormányzat elállt a szerződéstől, akkor a célnak nem megfelelően felhasznált támogatást a
Városgazda Zrt. költségvetési éven belül visszafizeti az Önkormányzatnak.
V. A szerződés hatálya és megszűnése
1. Jelen szerződés határozatlan időre szól.
2. Megszűnik a szerződés
a) ha az Önkormányzat a közszolgáltatások ellátására szóló megbízást visszavonja,
b) ha valamelyik szerződő fél a törvény, vagy jelen szerződés alapján eláll a szerződéstől,
c) közös megegyezéssel,
d) felmondással.
3. A szerződés megszűnésével kapcsolatos feltételek, a következők:
a) Ha az Önkormányzat a közszolgáltatások ellátására szóló megbízást visszavonja,
vagy valamelyik szerződő fél eláll a szerződéstől, úgy a visszavonást, illetve az
elállást követő 30 napon belül a Szerződő Felek egymással elszámolnak, figyelemmel
az elvégzett feladatokra és a kapott, vagy még szükséges támogatásra. A megbízás
visszavonása, illetve elállás a szerződéstől úgy lehetséges, hogy a folyamatban lévő
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munkálatokat a Városgazda Zrt. befejezhesse, vagy annak elvégzéséről a Szerződő
Felek külön megállapodnak.
b) Ha a szerződés közös megegyezéssel szűnik meg, úgy a Szerződő Felek a megszűnés
napját és feltételeit közösen állapítják meg, szem előtt tartva a közszolgáltatások
folyamatos ellátásához fűződő közérdekre.
c) Felmondással megszűntethető a szerződés, 30 nap felmondási idővel, a másik fél
írásban történő előzetes értesítésével.
VI. Egyéb rendelkezések
1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy jelen szerződést, mint támogatási tervezetet a Kormány
rendelet 7. § (1) bekezdése alapján megküldte a pénzügyminiszternek s a vélemény megadását
követően nincs akadálya a szerződés aláírásának.
2. A Szerződő Felek, az esetlegesen közöttük felmerülő jogvitákkal kapcsolatosan –
hatáskörtől függően - kikötik a Kiskunhalasi Városi Bíróság, vagy a Bács-Kiskun Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét.
3. A Szerződő Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés, a
Határozat, a Magyar Köztársaságág Polgári Törvénykönyvének, valamint a Kormány
rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen megállapodást a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kiskunhalas, 2007. december 3.
--------------------------------------------Önkormányzat

---------------------------------------------Városgazda Zrt.

Jelen szerződést Kiskunhalas Város Képviselő-testülete …../2007. Kth. sz. határozatával
elfogadta.
Jelen szerződést, mint támogatási tervezetet be kellett nyújtani a pénzügyminiszternek
(Támogatásokat Vizsgáló Irodának).

00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Városgazda Zrt folyószámla hitele.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:
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A képviselő-testület korábban egy komfortlevél aláírásáról döntött, amely a Zrt. részére 20 millió Ft
folyószámla hitelkeret megnyitását tette lehetővé 2007. december 31-ig. A jelenlegi előterjesztés arról
szól, hogy a Zrt ezt a 20 millió Ft-ot 2008. január 1- től, december 31-ig használhassa mint működési
forrást.

Kérdések
Hozzászólások
Szabó Károly képviselő:
Nem túl régen jött létre ez a szervezet. Aggodalommal tölti el, hogy a 20 millióra az önkormányzatnak
kézfizető kezességet kell vállalnia. Ezzel összefüggésben lehetne szólni a jól sikerült Kínai útról is.
Iróniával jegyzi meg, hogy nagy várakozással tekint a Pekinggel kötendő testvérvárosi
együttműködés megkötésére. Kíváncsian vár már valami eredményt a Zrt-től. És az első éves
beszámolót.
Máté Lajos képviselő:
Szabó Károlytól kérdezi, hogy ezt a haszonelvűségi kérdést feltett-e korábban bármelyik más
testvérvárosi kezdeményezésnél ?Kiskunhalasnak még hasznára válhat a Kínai kapcsolat.
Szabó Károly képviselő:
A Városgazda Zrt kommunikációs felelőse valóban sugárzó arccal mesélte a Kínai úton tapasztaltakat,
amik most még csak megmosolyogtatók voltak, a kiutazás nem kis költsége mellett.
Megkérdezi, hogy a Városgazda Zrt vezérigazgatója feljogosított-e arra, hogy testvérvárosi
kapcsolatot kezdeményezzen? Ha előzetesen egyeztettek, akkor nincs semmi kifogása ellene.
Váradi Krisztián képviselő:
Eltelt fél év a Városgazda Zrt megalakítása óta és az alaptőke 20 millió Ft elfogyott.
Van egy vezérigazgató, annak egy helyettese, van három ágazati igazgató vagy egy kommunikációs
igazgató, apparátusi irodavezető, titkárságvezető. Nekik a bérköltségük jelentős tételt tesznek ki. A
városban nagyon sokan egy év alatt nem keresnek annyit, mint amennyit kap a vezérigazgató egy
hónapra.
Lehet hallani laptop beszerzéséről, amelynek egységára négy olcsóbbét kiteszi. Ezek gyorsan
felemésztik a 20 milliót. A szinergiákból semmi nem látszik, amit annyit emlegettek a megalakuláskor.
Feleslegesnek ítéli a kommunikációs igazgató foglalkoztatását is, mert nem akkora ez a cég. Egy
szóvivő is megtenné a mostani gazdasági helyzetben. Ez fennáll az intézmény ellátási igazgatónál is,
mert a Zrt hatáskörébe egyetlen intézmény sem tartozik.
A Peking testvérvárossá fogadásában pedig nem hisz, mert nincs realitása.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Nem Peking lenne a testvérváros, hanem egy mellette lévő kisebb település. Ez egy lehetőség.
A világ gazdasági arca erre fordul. Az tény, hogy a Mercedes cég is vitt oda ki gyáregységet. Nem
biztos, hogy Moszkva a helyes irány minden esetben.
Véleménye szerint nekik is ott kell lenni és hátha előnyük származik ebből a kapcsolatból.
Dr. Várnai László polgármester:
Megjegyzi, hogy a Kinaiak magukat is kommunistának hívják, de Oroszország már nem az.
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Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 18
Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 16:37:30
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

374/2007. Kth.
Halasi Városgazda Zrt. folyószámlahitele.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert készfizető kezesi
szerződés aláírására a Halasi Városgazda Zrt. 20 millió forintos folyószámla hiteléhez
kapcsolódóan.
2. Kezességvállalás időtartama: 2008 január 01 - 2008 december 31.
3. A készfizető kezesi szerződésben vállalt fizetési kötelezettség fedezete - amennyiben az
önkormányzattal szemben a pénzintézet érvényesíti - a Halasi Városgazda Zrt. 2008.
évi támogatási összege.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Valczkai László Zrt. vezérigazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00018 Új napirendi pont
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Integrált városfejlesztési stratégia elkészítésére megbízás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető:
Az új változatú előterjesztésben már hét olyan cég szerepel, akik ajánlatot tettek az integrált stratégia
elkészítésére.
A határozat-tervezetben szereplő céget javasolják megbízni. A Településfejlesztési , Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság másik cég megbízását javasolja.
Ennek a tervnek elkészítésére azért van szükség, mert az Önkormányzati Minisztérium előírta és az
Európai Uniós pályázatok feltétele. Továbbá előrevetítheti a város fejlődését évekre vonatkozóan.
Pajor Kálmán településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési bizottság elnöke:
Kiegészítésként elmondja, hogy azt is figyelembe vették, hogy melyiknek van hasonló feladatról
referenciája. Továbbá melyik cég vállalja, hogy a későbbiekben a pályázatot is el tudj készíteni, mert
gyakorlata van benne. Ezért döntöttek az előterjesztéstől eltérően.
Kérdések

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
A főépítésszel konzultált, és az előterjesztésben egy ismert céget terjesztettek elő. A belváros
közlekedési tervét és átalakítási tervét is ők készítették. Többször dolgozott Kiskunhalason már.
A Zrt-ben mégis csak jó, hogy a kommunikációs igazgató működik – állapítja meg - , mert ő javasolta
a másik cég megbízását. Feltehetően jól ismeri munkájukat.
Pajor Kálmán képviselő:
A VÁTERV ajánlatát nem utasították el műszakilag, hanem a további lépések miatt került hátrányba.
Jól ismeri tagjait, kik megelégedésükre végezték munkájukat Kiskunhalason.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a képviselők szavazatát kéri a Településfejlesztési,
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság javaslatáról.
No: 19
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 16:47:45
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

375/2007. Kth
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére
megbízás.
Határozat
A Képviselő-testület megbízza a MAIEUTIKA Kft.-t Kiskunhalas város Integrált
Városfejlesztési Stratégiájának elkészítésére 4.900.000.- Ft + ÁFA megbízási díj ellenében.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Faggyas Szabolcs Városfejlesztési osztályvezető általa:
MAIEUTIKA Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00019 Új napirendi pont
19. / NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Szennyvíz elvezetésének tisztítója fejlesztésének és a tisztított
szennyvíz elhelyezésének projektje KEOP pályázatának benyújtása.
Írásos előterjesztés mellékleve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Horváth Mihály képviselő:
Egyetért az előterjesztéssel.
Javítani kéri a Költségvetési Koncepció elfogadásának évét 2007-rre.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
A határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

No: 20

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 16:50:10
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

376/2007. Kth
Kiskunhalas Város szennyvíz elvezetésének, tisztítója
fejlesztésének és a tisztított szennyvíz elhelyezésének
projektje KEOP pályázatának benyújtása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kiskunhalas Város
szennyvízelvezetésének, tisztítójának fejlesztése és a tisztított szennyvíz elhelyezésének
projektjét - Európai Uniós és hazai forrásból történő - megvalósítása érdekében pályázatot
nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás
elnevezésű kétfordulós pályázatának - kódszám: KEOP-1.2.0 - első fordulójára.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az első fordulóra benyújtott pályázatot a
bíráló bizottság támogatásra és ezzel kidolgozásra érdemesnek ítéli meg, úgy a projekt
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második fordulóra történő előkészítéséhez szükséges önrész a rendelkezésére áll és azt az
előkészítés teljes időszakában - szükség szerint és folyamatosan - biztosítja.
A Képviselő-testület ennek érdekében már most elhatározza, hogy a 2008. évi
költségvetésében erre a célra 20.000.000,- Ft-t azaz húszmillió forintot elkülönít, amely tételt
a 2008. évi költségvetési rendeletében szerepelteti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Elek-Máté Anita beruházási ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00020 Új napirendi pont
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend trágya: Kiskunhalas EU szintű nevelési infrastruktúra a jövő nemzedékéért DAOP
Humáninfrastruktúra c. pályázat benyújtása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 21
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 16:51:50
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

377/2007. Kth
Kiskunhalas EU szintű nevelési infrastruktúra a jövő
nemzedékéért DAOP Humáninfrastruktúra c. pályázat
benyújtása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kiskunhalas Város „EU-szintű nevelési
infrastruktúra a jövő nemzedékéért” projektje - Európai Uniós és hazai forrásból történő megvalósítása érdekében pályázatot nyújtson be a „Dél - Alföldi Operatív Program Alapfokú nevelésioktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése” támogatási konstrukció
kétfordulós pályázatának – kódszám: DAOP-2007-4.2.1/2F - első fordulójára.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az első fordulóra benyújtott pályázatot a
bíráló bizottság támogatásra és ezzel kidolgozásra érdemesnek ítéli meg, úgy a projekt
második fordulójára elfogadott költségvetéshez szükséges önrész rendelkezésére áll és azt,
szükség szerint és folyamatosan biztosítja. A Képviselő-testület ennek érdekében már most
elhatározza, hogy a 2008. évi költségvetésében erre a célra 22.193.663,- Ft-t azaz
huszonkettőmillió-százkilenvenháromezer-hatszázhatvanhárom forintot elkülönít, amely tételt
a 2008. évi költségvetési rendeletében szerepelteti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Elek-Máté Anita beruházási ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Dong-ér völgyi út II. ütem megvalósításához területek tulajdonjogának rendezése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető:
Azon személyek, akik nem fogadták el a felajánlott értékhatárokat, azoknál kell a kisajátítási eljárást
lefolytatni.
Erről szól az előterjesztés.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.

No: 22

Szavazás: Nyílt
Ideje:2007.12.17 16:54:14
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

378/2007. Kth
Dong-ér völgyi út II. ütem megvalósításához területek
tulajdonjogának rendezése.
Határozat
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dongér-völgyi út II.
ütemének (Mártírok u.- Tinódi u. közötti Szakasz) megépítése céljából kisajátítást
kezdeményez az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokkal kapcsolatban, amennyiben
a Dél-Alföldi Operatív Program pályázatán Önkormányzatunk kedvező elbírálásban
részesül.

Hrsz.

Tulajdonos
Daczi Imréné
Kiskunhalas,
Mártírok u. 4.

A
A
kisajátítandó
Az ingatlan
Tulajdokisajátítandó
nagysága (ha,
terület
ni hányad
terület
értékbecsült
m2)
2
nagysága (m )
ára (Ft)
2/4

26.200.000

3013

3373

1406
Borbás Imréné
Kiskunhalas,
Mártírok u.4.
Malisák
Lászlóné
Kiskunhalas,
Kígyó u. 9.
Összesen

1406

2/4

13.100.000

1/1

1153

231

2.310.000

1637

41.610.000

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási
eljárás megindítására.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban
felsorolt, kisajátítással nem érintett területek esetében az adás-vétel, illetve ahol
szükséges csereingatlannal történő megállapodás lefolytatásával megbízza az
önkormányzati vagyon kezelésével megbízott gazdasági társaságot, egyben
felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.

Hrsz.

3012/2

3012/3

3014
3372

Tulajdonos
Antóni Edit
Anikó
Kiskunhalas,
Grósz F.u. 4/1.
COOP-HALAS
Zrt.
Kiskunhalas,
Köztársaság u.7
Péter Szabó
Lajosné
Kiskunhalas,
Mártírok u. 2.
Galambosi

Az ingatlan
Az érintett
TulajdoA megállapínagysága (ha,
terület
tott ár (Ft)
ni hányad
m2)
nagysága (m2)
1/1

782

18

110.000

1/1

2038

569

3.400.000

1/1

664

664

24.400.000

1/1

1191

1038

csere

56

3366

3405/2

3402

3403

József
Kiskunhalas,
Szász K.u. 30.
Macska Sándor
és neje
1/2
Kiskunhalas,
1/2
Csiga u. 7.
Romvári György
Kiskunhalas,
1/1
Huszár u.15.
Romvári György
Kiskunhalas,
887/2268
Huszár u.15.
Első Danubius
Zrt.
2040 Budaörs,
Budapesti út 70.
Összesen

1/1

765

765

2.300.000

2642

20

csere

887

672

csere

3000

3000

csere

6746

30.210.000

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Faggyas Szabolcs Városfejlesztési osztályvezető, általa:
Érintett ügyfelek
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00022 Új napirendi pont
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Sóstó Sporthorgász Egyesület és az Önkormányzat között kötendő haszonbérleti
szerződés.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető:
A Sporthorgász Egyesület elnökével egyeztettek előzetesen és annak eredményeként kialakított
haszonbérleti szerződést terjesztette elő.
Kérdések
Hozzászólások
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Lukács László alpolgármester:
A közmeghallgatásra utal vissza, ahol Fehér Péter Szélkiáltó Egyesület vezetője javasolta, hogy a
korcsolyázásra alkalmas terület és a lékvágás helyének kijelölését szerepeltessék a haszonbérleti
szerződésbe,
Javasolja, hogy II fejezet 2/m. pontjához kiegészítésként vegyék fel, hogy léket csak a nádfal közelében
szabad vágni és a korcsolyázásra alkalmas terület használóit ez nem veszélyeztetheti.
Pajor Kálmán képviselő:
Fel kell hívni a figyelműket erre a Sporthorgász Egyesületnek minél hamarabb.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A II. fejezet 2/g pontjában szerepel, hogy hol tiltott a horgászás. A civil szférából igény merült fel arra,
hogy a strand területén mindig tiltott legyen a horgászás.
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó javaslatokat előterjesztőként befogadja.
A Városfejlesztési osztályvezető a holnapi napon levelet ír a Sporthorgász Egyesület elnökének.
Ezekkel a módosításokkal javasolja a haszonbérleti szerződés elfogadását.
No: 23

Szavazás: Nyílt
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

379/2007. Kth
Sóstó Sporthorgász Egyesület és az Önkormányzat
között kötendő haszonbérleti szerződés.
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Határozat
A Képviselő-testület Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Sóstó Sporthorgász Egyesület
között kötendő haszonbérleti szerződést elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető általa:
Sporthorgász Egyesület elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere
1.) képviselő: Dr. Várnai László mint haszonbérbe adó (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a Sóstó Sporthorgász Egyesület (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Állomás u. 4.;
bírósági bejegyzés száma: 54/1989; adószáma: 1197/5944-2-03; képviselője: Csankó Árpád
elnök) mint haszonbérlő (a továbbiakban: Egyesület)
között az alábbi napon és helyen az itt megfogalmazott feltételek szerint.
A szerződő felek megállapítják hogy a Kiskunhalas város területén található 6391. hrsz. alatt
felvett, 62 ha nagyságú Sós-tó a Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona, s az 1997.
évi XLI. törvény szerint a halászati jogot a törvényben előírt módon szerezte meg.
I.
Általános feltételek
1. A halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 13-14. §-a alapján az
Önkormányzat haszonbérbe adja, az Egyesület pedig haszonbérbe veszi az Önkormányzat 1/1
arányú kizárólagos tulajdonát képező fenti tó halászati jogát.
2. Felek jelen haszonbérleti szerződést határozott időtartamra kötik, annak időtartama 2008.
január 1-től 2012. december 31-ig tart. Utána 7-7 évre meghosszabbítható.
3. Szerződő felek a haszonbérleti díj összegét 500,- Ft/ felnőtt tag / év összegben állapítják
meg, amely összeget az éves infláció mértékével évről évre növelni kell. A befizetett bérleti díj
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összegét az önkormányzat az egyesülettel egyeztetve a tóra és annak környezetére fordítja.
4. A halászati jog gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek és jogok teljesítéséért, illetve
gyakorlásáért az Egyesület felel. A haszonbérlő a jelen szerződés megkötését, aláírásától
számított 60 napon belül köteles a halászati hatóságnak bejelenteni, továbbá ezt követően
minden változásról köteles 30 napon belül a halászati hatóságot értesíteni.
5. Az egyesület a haszonbérleti jogot másra nem ruházhatja át.
II.
Részletes feladatok, jogok, kötelezettségek
1./ Az Önkormányzat feladatai:
a.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesülettel előzetesen egyeztet olyan tevékenység
engedélyezése esetén, mely a Sóstón a horgászatot akadályozná. A tó területén fürdést csak a
kijelölt strand területén engedélyezi. A strand területét a vízen bójákkal jelöli.
b.) A tó és környezete védelméhez lehetőségek keretein belül támogatást nyújt.
c.) Az Önkormányzat a bejárást és parkolást csak a közösen kijelölt helyeken engedélyezi.
d.) Ha a tóval kapcsolatos napirendi pont szerepel a képviselő-testület ülésén vagy a
bizottsági ülésen, a polgármester az egyesület képviselőjét meghívja a téma tárgyalására.
e.) A városi főkertész segítséget nyújt az egyesületnek a tóparton történő növénytelepítés
szakszerű elvégzéséhez.
f.) Sóstó területén a kempingezésre vonatkozó tiltó táblát kihelyezi.
g.) A jegyző megbízásából a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi a haszonbérleti szerződésben
foglaltak végrehajtását, és annak eredményéről az Egyesületet tájékoztatja.
h.) Az éjszakai horgászati tilalom betartását a jegyző megbízásából a Hivatal bármikor
ellenőrizheti.
i.) Saját hatáskörben intézkedik az illegális szemét tópatron történő elhelyezésének
megakadályozásában megfelelő szankciók alkalmazásával.
2./ Az Egyesület feladata:
a.) Az általuk használt területen a hulladék folyamatos összegyűjtése.
b.) A nád összes mennyiségének 70 %-át az időjárástól függően március 15-ig kell levágni,
amelyet kétévente kell elvégezni úgy, hogy a levágatlan részek minden alkalommal más
területen legyenek.
c.) Meghívja az Önkormányzat képviselőjét az Egyesület rendezvényére.
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d.) Az Egyesület minden évben azokat a testvérvárosi horgász egyesületeket, akikkel
kapcsolata van, saját költségén meghívja a Nemzetközi Halas Kupára, illetve saját költségén
vállalja évenként nemzetközi és egyéb versenyek rendezését. A testvérvárosi horgász
kapcsolatokat az Önkormányzat segítségével bővítik.
e.) Az Egyesület bemutatja a jegyzőnek az FVM által jóváhagyott halászati ütemtervet a
jóváhagyást követően. A haltelepítések időpontjáról, illetve a telepítés részleteiről a jegyzőt a
telepítés előtt 3 nappal értesíti.
f.) Az egyesület tudomásul veszi, hogy a tavon és környékén átalakítást, földmunkát csak a
szakhatóságok és az Önkormányzat engedélyével végezhet.
g.) Az Egyesület fokozott felügyeletet mellett engedélyezi szombat és ünnepnapok előtti éjjel az
éjszakai horgászást. A strandolásra kijelölt területen a horgászás tilos, mind a nappali, mind
az éjszakai időszakban.
h.) Az Egyesület megküldi az Önkormányzatnak a helyi horgászrendet, és az Önkormányzat
ezzel kapcsolatos javaslatait az Egyesület közgyűlése elé terjeszti.
i.) A Sóstó partján lévő kilátó és parkerdő védelmében az Egyesület segítséget nyújt az
Önkormányzatnak.
j.) A kempingezés tilalmát betartatja. A táblák őrzéséről, és az Egyesület érdekében
kihelyezett táblák karbantartásáról és pótlásáról gondoskodik.
k.) A tó vízminőségi vizsgálatát negyedévenként elvégezteti minősítési jogkörrel rendelkező,
akkreditált laboratóriumban.
l.) Indokolt esetben az Egyesület vállalja a halállomány központi etetését. Etetőkosaras
horgászatot megengedi.
m.) A korcsolyázásra alkalmas területet az Önkormányzat jelöli ki az Egyesülettel egyeztetve,
ahol a lék vágása nem engedélyezett. A tó más részén az Önkormányzattal egyeztetett módon
vágott lékeket jól láthatóan megjelöli.
n.) Bérbe vevő köteles a bérbe vett vagyont a jó gazda gondosságával kezelni, állagmegóvását
biztosítani.
III.
Egyéb feltételek
1./ Az Önkormányzat a halászati jog haszonbérletére vonatkozó szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja, ha az egyesület
a) a haszonbérleti szerződésben vállalt, valamint a törvényben előírt kötelezettségeit a
teljesítésre megfelelő határidőt tartalmazó felszólítás ellenére sem teljesíti;
b) a halászati jogot alhaszonbérletbe adja;
c) a természetvédelmet, illetve a vízgazdálkodás érdekeit súlyosan veszélyezteti, valamint az
erre vonatkozó előírásokat megszegi.
Ha az azonnali hatályú felmondást a haszonbérlő három napon belül nem veszi tudomásul a
haszonbérbe adó további nyolc napon belül bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a
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felmondás hatályát veszti. A felmondás csak írásban érvényes.
2./ Az Egyesület a halászati jog haszonbérletére vonatkozó szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja, ha az Önkormányzat a II. fejezet 1.) pontjában meghatározott feladatait
írásbeli előzetes felszólítás ellenére súlyosan megszegi, ebben az esetben köteles kártalanítani
az Egyesületet az 1997. évi XLI. törvény 14. §-a alapján.
3.) Amennyiben a szerződés lejárta után az Önkormányzat az Egyesület részére a halászati
jogot hasznosításra nem kínálja fel, úgy az 1997. évi XLI. törvény 14. § (3) bekezdése lép
életbe, mely szerint a szerződés megszűnésekor a haszonbérlő követelheti az általa létesített,
el nem vihető halászati berendezések - ideértve a telepítési költségek meg nem térült részét is , valamint az okszerű gazdálkodás mértékéig a beruházásoknak a szerződéskori tényleges
értékét. A haszonbérlő mindaddig birtokban marad, amíg haszonbérbe adó az elszámolási
kötelezettségének eleget nem tesz.
Erre vonatkozóan felek rögzítik, hogy a jelen haszonbérleti szerződés lejárta előtt legalább
egy évvel egyeztetést kezdeményeznek arról, hogy a szerződés megszűnése esetén továbbra is
együttműködnek-e egymással illetve erre vonatkozóan milyen követeléseik vannak a másik
szerződő fél irányába.
4.) Amennyiben az Önkormányzat a I. fejezet 2. pontjában meghatározott időtartamon belül
felmondja a szerződést, vagy akadályozza illetve lehetetlenné teszi a halászati jog gyakorlását
a III. fejezet 2. pontja szerint köteles az Egyesületet kártalanítani.
5.) Amennyiben az Egyesület a tó megóvása érdekében az Önkormányzat engedélyével
beruházást hajt végre, a szerződést a szerződő felek közös megegyezéssel módosíthatják.
6.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződésben foglaltak megvalósulását szükség
esetén, de évente legalább egy alkalommal egyeztetik. Az Egyesület az évi közgyűlésére az
Önkormányzat képviselőjét meghívja.
7.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat megbízottja a
szerződésben foglaltakat bármikor ellenőrizheti. Az Egyesület elnöke minden évben egy
alkalommal beszámol a környezet és természet védelméért felelős szakbizottságnak.
8.) Felek kijelentik, hogy a közöttük keletkező vitákat békés úton kívánják rendezni, ennek
eredménytelensége esetén jelen megállapodásból eredő jogviták eldöntése végett kölcsönösen
alávetik magukat a Kiskunhalasi Városi Bíróság illetékességének.
9.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a többszörösen módosított 1959. évi IV.
törvény, A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény, és annak
végrehajtására kiadott 78/1997. (XI.4.) FM rendelet rendelkezései az irányadók.
Ezt a szerződést a felek elolvasás és egybehangzó értelmezés után - mint akaratukkal
mindenben megegyezőt - helybenhagyólag aláírták.
Kiskunhalas, 2007. decemeber 17.
Dr. Várnai László
Kiskunhalas Város Polgármestere

Csankó Árpád
elnök
Sóstó Sporthorgász Egyesület
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23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Képviselői interpellációk.
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
Több alkalommal előfordult, hogy a távolsági busz nem állt meg a kijelölt megállóhelyen. Ma a
Keceli úton a szeszfőzdénél nem állt meg, és az iskolás gyermekek ott maradtak. Külön
szállítójárműről kellett gondoskodniuk az első órát lekésték.
Kéri, hogy Volánnal vegyék fel a kapcsolatot. és derítsék ki, hogy miért nem áll meg mindig a
megállóban a busz.
Kórház előtti bejárati út felülete szétvált, közmű átvágások nem lettek megfelelően helyreállítva és a
kerekes székekkel nem lehet ott közlekedni. Sajnos már előfordult, hogy kerekes székkel tolt beteg
ezért felborult. Az út balesetveszélyes ezért sürgős helyreállítását kéri, bárki az út tulajdonosa.
Akadálymentesítés nem megoldott a kórháznál. A járdáról nem lehet az úttestre kerekesszékkel
zökkenőmentesen közlekedni. Kéri megvizsgálását és a szükséges intézkedéseket megtenni az
akadálymenetesítésre.
A kórházba járó emberek arra panaszkodnak, hogy a járda melletti alacsony acél pálcákból álló
kerítés, ami fél méter. magas mindössze, veszélyes minden korosztálynak, mert ha ott bárki elesik, a
kerítés felnyársalja.
Gyalogosbarát kerítésre kéri kicserélni minél hamarabb.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Zeneiskola előtti parkolóhoz vezető út forgalmi rendjét felül kell vizsgálni, mert szabályosan nem
lehet ki és befordulni a záróvonal miatt. Ezzel együtt a posta környéki forgalmi rendet is felül kell
vizsgálni, mert a sávelzárás miatt be kell jönni a városháza elé és a buszmegállónál tud visszafordulni,
hogy jobbra kis ívben be tudjon kanyarodni a posta elé.
Kárpát és Kisfaludy u. kereszteződésében egy bank épület van. A Kárpát u. kapott egy koptató réteget
és a csapadékvíz nem folyik el a Kisfaludy utcai csapadékvíz elnyelőig a szintkülönbség miatt.
Lecsapják az autók a ház falát . Kéri a csapadékvíz elvezetésének megoldását.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Aradszky Lászlóné képviselő:
Kül- és belterületi földes utak állandó figyelését és javítását kéri.
Epreskert és Fakopács utca kereszteződésében a kátyúk vannak, összefolyik a víz, járhatatlan, ezért
kéri feltölteni az utat.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
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Dr. Szász Éva képviselő:
Tompa u. közvilágítása nem működik. A járda és az úttest állapota nem megfelelő, sárban közlekednek
az ott lakók. Javítását kéri.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
Bokányi utcai parkoló mellett van egy gödör , kéri az út helyreállítását.
Szemetes a város. és a Spar Áruház melletti szelektív szemétgyűjtő is mindig tele van üvegekkel.
Sűrűbb ürítését kéri.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Kórházhoz vezető utakat elsőként kér síktalanítani a betegek és az orvosok akadálymenetes bejutása
érdekében.
Dr. Várnai László polgármester:
Ma volt az első megbeszélés az utak tisztítása érdekében és az a cél, hogy a frekventált utakat tisztítsák
meg először. Szász Márton ügyvezetővel folyamatosan tartják a kapcsolatot. Feltehetően nem lesz
ezzel a későbbiekben probléma.
Más napirend nem lévén az ülést bezárja.
Az év utolsó Képviselő-testületi ülésén megköszöni képviselőtársai munkáját azzal a megállapítással,
hogy döntéseik többségét egyhangú szavazattal hozták meg, érezve a közös felelősséget.
Bizonyos kérdésekben ellentétek vannak a frakciók között, ami a Városgazda Zrt. alapítás esetében
alapvető nézeteltéréseket okoz.
Egység van azonban a városi beruházási koncepciójának vonatkozásában, valamint amire koncepció
készül az akarategységben, egységes gondolattal előrehaladva történik.
Bízik abban, hogy a jövőben még nagyobb egységben viszik előre a város ügyeit.
Ennek reményében kíván mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog.
Eredményekben gazdag Új Esztendőt.
k.m.f

(: Dr. Várnai László:)
polgármester

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

(: Horváth Mihály:)

(: Máté Lajos:)

A Képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 17:08:38
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