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1. napirendi pontnál: Kollányi Gábor befektető
Dr. Kiss József főigazgató

Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 26 fő képviselő közül jelen
van 24 fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Aradszky Lászlóné és Szabó Károly képviselőket.
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntést.
NAPIREND ELŐTT:
1.)NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:
Dr. Horváth László képviselő:
Közel 6 éve minden évben megemlékeznek február 25-én a kommunista diktatúra és annak
100 millió áldozatáról.
A hallgatás parancsa nincs már érvényben, mégsem hallani eleget a XX század egyik
legfájdalmasabb, szenvedésekkel teli időszakáról.
Ezért mindenhol a legkisebb faluban is tépjék le az emberek magukról a rájuk kényszerített
félelem és hallgatás bilincsét és foglalják össze, véssék kőbe e diktatúra borzalmait, hogy
tanulságul szolgáljanak számukra.
Emlékezniük kell a haláltáborokra, internáló táborokra, munkatáborokban, börtönökben
elpusztultakra, malenkij robotra vitt szerencsétlenekre, a katyni mészárlásra, az ukrajnai
szörnyű éhhalálokra, a hadifogjokra, az 56-os forradalom véres elfojtására, az osztályharcra,
a koncepciós perekre az ÁVH kegyetlenkedéseire és a társadalom jelentős részének
szenvedéseire.
Felmerül benn e a kérdés, hogyan fogadja ezt a társadalom, nem fordul-e visszájára, még
nagyobb gyűlöletre?
Megértik-e, hogy egymás nélkül nem lehet jövőt építeni, a másik oldalon pedig megértik-e,
hogy múltukat vállalni kell akkor is, ha az beláthatatlan kárt, szenvedést okozott hazánkban.
Megéretik-e, hogy a történelmi tényeket nem lehet szőnyeg alá seperni, annál is inkább, mert
a reform kommunisták is valamilyen változást akartak.
Itt van egy közös fogódzó a változás, ahonnan indulni lehet, ha nemcsak a hatalom
megszerzésének bűvöletében élnének.
Ha mindannyian egyetértenek abban, - és egyetértenek - hogy kötelességük a testet lelket
pusztító totális rendszerek elleni küzdelem, akkor a tanulságok levonására meg kell ismerni a
múltat.
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Miért is van erre szükség?
Mert a társadalom jelentős rétege, főleg az ifjúság nem ismeri illetve nem a maga
valóságában, hanem eltorzítva meghamísítva ismeri a letűnt rendszer történéseit.
A múlt megismerése nem a gyűlölködés szintentartását kell, hogy szolgálja hanem azt, hogy
az ifjúság - jövő záloga – kellő felvilágosultsággal , tartással és ha kell áldozattal tudjon
szembeszállni minden szélsőséggel.
Megvalósulása érdekében katarzis, öntisztulás kell, mert e nélkül nincs sem belső, sem külső
béke.
Ha béke lesz, megvalósulhat az az óhaj, hogy egy akarattal együtt építik az országot és nem
lesz megalázó megkövetni a nemzetet. A nemzet megkövetése meghozná az oly annyira áhított
társadalmi békét is. A társadalmi béke pedig a kézfogást, mert akkor 56-ban, amikor a
kézfogás a fél világot megrengette, akkor a forradalom hagyománya nem a barikád lesz,
hanem a híd. A híd, ami összeköt.
Emberré lesznek és a harcot békévé oldja majd az emlékezés.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Ismert tény, hogy Bács-Kiskun Megye is érintett a madár influenza fertőzésben és az is, hogy
a város a Sóstó miatt és a környékbeli sok szabad vízfelület miatt kitett a fertőzésnek.
A felkészülés és a megelőzés nem önkormányzati feladat. A helyi és országos hatáskörű
szervek a szükséges lépéseket meg is tették.
Rendkívül fontos, hogy a Zöld Szervezetek, Környezetvédő Egyesületek és civil szervezetek,
akik a tavat gondozzák, szerveződjenek a kór elterjedésének megakadályozására. Riadóláncot
alakítsanak ki, ami jelezné az elhullott madarak hollétét. Az Állategészségügyi Szolgálat
felkészült a jelenség kezelésére.
Felhívja a figyelmet a Kormány által létesített zöldszámra, ami térítésmentesen hívható: 189e számra.
Minden városlakónak érdeke a prevenció, és a gyors, hatékony intézkedés.
Dr. Várnai László polgármester:
Ismerteti a napirendet, a meghívó szerint, ami kiegészül a jóváhagyott munkatervben
elfogadottakhoz képest.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a munkaterv kiegészítésével a meghívó szerint javasolja elfogadásra a
képviselő-testület napirendjét.
No: 1
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36-1/2006.Kth:
Munkaterv módosítás
Határozat
A képviselő-testület jóváhagyott munkatervétől eltérően 2006. február 27-i ülésén az alábbi
napirendi pontokat vesz fel napirendjére:
-

Kiskunhalas-Pirtó Önkormányzatok az iskolatej program végrehajtása tárgyában kötött
megállapodásának módosítása,
Iskolatej akció tovább folytatása,
Iskolabusz 2006. év első félévi finanszírozása,
Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi
követelményeiről szóló rendelet módosítása,
Közterület –használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása,
Dél-alföldi ivóvízminőség-javító konzorcium projekt ellenőrző szervezetébe
önkormányzati képviseletet ellátó személy delegálása,
Báthory u. 1. alatti ingatlan értékesítése,
Újfalusi Sándorné 0393/35 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megvásárlási kérelme,
Garbai Sándor u. 6. fsz. 7.sz. alatti ingatlan megvásárlási kérelem,
Markovics Mária u. 10. szám alatti lakás megvásárlási kérelme,
Rendezési Terv módosításának kezdeményezése,
Bíró és társa által felajánlott 41871/8 hrsz-ú terület módosítása.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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NAPIREND:
Tárgya:

Előadója:

1.) Semmelweis Kórház Kht. beruházási és vagyonhasználati
szerződés módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2005. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Dr.Várnai László
polgármester

3.) Közoktatási intézmények portaszolgálatának folytatása.

Dr. Várnai László
polgármester

4.) Kiskunhalas – Pirtó Önkormányzatok az iskolatej program
végrehajtása tárgyában kötött megállapodásának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

5.) Iskolatej akció folytatása.

Dr. Várnai László
polgármester

6.) Iskolabusz 2006. év első félévi finanszírozása.

Dr. Várnai László
polgármester

7.) Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság és az Önkormányzat
közötti közcélú megállapodás.

Dr. Várnai László
polgármester

8.) Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének Dr. Várnai László
tartalmi követelményeiről szóló rendelet módosítása.
polgármester
9.) Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása.

Dr. Várnai László
polgármester

10.) Helyi közművelődési feladatokat ellátó intézmények 2006. évi
rendezvény- és programtervének jóváhagyása.

Dr. Várnai László
polgármester

11.) Intézményi felújítási keret felosztása.

Dr. Várnai László
polgármester

12.) Lakossági járdaépítés 2006. évi támogatása.

Dr. Várnai László
polgármester

13.) Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Kht.
2006. évi üzleti tervének elfogadása.

Dr. Várnai László
polgármester

14.) TÖV Kft 2006. évi üzleti tervének elfogadása.

Dr. Várnai László
polgármester

15.) HALASTHERMÁL Fürdő- és Idegenforgalmi Kft.
2006. évi üzleti tervének elfogadása.

Dr. Várnai László
polgármester
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16.) Halas TV Közösségi és Szolgáltató Kht. 2006. évi
üzleti tervének elfogadása.

Dr. Várnai László
polgármester

17.) „Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét!” 2007-2013 c. fejlesztési program Dr. Várnai László
megvalósítása tárgyában.
polgármester
18.) Közterület-használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

19.)Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.

Dr. Ferenczi Mária
VálasztásiIroda Vez.

20.) Beszámoló a körjegyzőség 2005. évi munkájáról, valamint a
hatósági munka értékelése.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

21.) Polgárőr Egyesületek támogatási pályázatának kiírása.

Dr. Várnai László
polgármester

22.) Vízterhelési díj bebocsátókra való áthárítás.

Dr. Várnai László
polgármester

23.) Dél-alföldi Ivóvízminőség- javító Konzorcium Projekt Ellenőrző
Szervezetébe önkormányzati képviseletet ellátó személy delegálása.

Dr. Várnai László
polgármester

24.) Báthory u. 1. sz. ingatlan értékesítése.

Dr. Várnai László
polgármester

25.) Ujfalusi Sándorné 0393/35 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
megvásárlási kérelem.

Dr. Várnai László
polgármester

26.) Garbai Sándor u. 6. fsz. 7.sz. alatti megvásárlási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

27.) Markovics Mária u. 10. szám alatti lakási megvásárlási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

28.) Rendezési Terv módosításának kezdeményezése.

Dr. Várnai László
polgármester

29.) Bíró és társa által felajánlott 41871/8 hrsz. terület módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

30.) Interpellációs válaszadás.
31.) Képviselői interpelláció.
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00001 Új napirendi pont
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Semmelweis kórház beruházási és vagyonhasználati szerződés módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kiss József főigazgató:
Elsőként arra hívja fel a figyelmet, hogy számszaki hibát vétettek az előterjesztésben, a 2.2
pontban, ahol 2005 – 2006-ban tervezett műszerbeszerzések összértéke helyesen: 509.3
millió Ft.
Az előző képviselő-testületi ülés határozatának megfelelően a műszer beszerzési terv
felülvizsgálatát elvégezték. Bekérték az egyes részlegek vezetőitől a műszer igényeket. Ennek
alapján bizonyos módosításokat hajtottak végre az eredeti szerződésben. Ez sem minőségében
sem mennyiségében nem érinti negatív irányba a korábbi szerződést, inkább pozitív irányba
tértek el.
Sajnos ezzel együtt sem tudták a 2006 – 2007 év folyamán tervezett műszer beszerzésekben az
összes jogosan felmerülő igényt kielégíteni. Az osztályvezetők által leadott műszerigények
összesen 800 milliós tételt tettek volna ki. Erre most még nem tudott a befektető garanciát
vállalni. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy várhatóan tovább kell folytatni 2008-tól a
műszer beszerzési tervet, amelyre a szándék megvan.
Az építészeti beruházások vonatkozásában a tavalyi év, a módosítások miatt az eredeti tervtől
eltérően alakult. Idén már kicsit óvatosabbak. Először a szakmákkal egyeztetve a 10 szintes
épületrésznek a pontos kivitelezési tervét kell elkészíteni és engedélyeztetni. Várhatóan sok
tényleges munka ebben az évben nem történik a tervezési munkák miatt.
Az átalakítást úgy kell elvégezni, hogy közben a gyógyító munkát fenn kell tartani, tehát meg
kell tervezni a költöztetést is. A szerződésben vállalt beruházás nagyságrendjét mindez nem
érinti. Kibővül a kényelmi funkcióval, mert a toronyépület hozzáépítésével elkülöníthető a
betegellátási rész a kiszolgáló résztől.
Az energetikai korszerűsítés eredményeként komoly alapok képződtek arra, hogy az átalakítás
során valamennyi betegellátó helyiség fűthető és hűthető is legyen.

Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Miért nem írta alá a két befektető is az előterjesztést?
A sterilizáló konténerből, 120 db helyett a két év alatt csak 50 db-ot tudnak vásárolni.
Miért?
20 db antidekubitus matracból is csak 5 db-t vásárolnak. Ennek következtében a beteg tovább
tartózkodik a kórházban és a gyógyulás ideje is jóval hosszabbá válik. Mi az oka mindennek?
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Aradszky Lászlóné képviselő:
A beszámoló 1.3 pontjában az áll, hogy „ A rekonstrukcióval megteremtődik a teljes
intézmény klimatizálásának lehetősége.” Mikor lesz a lehetőségből tény?
„Az adszorpciós hűtő biztosítja a technikai lehetőséget a betegellátás teljes körében a
komformitás kiterjesztésével.” Ez is csak egy lehetőség. Mikor tapasztalhatják meg a
gyógyulás valóságos komformitást?
A 2.1 pont szerint: „ A 2004 évre tervezett 184 millió Ft értékű műszer beruházások
megtörténtek.” Erről egy felsorolást hiányol.
A táblázatokban is a 2005 évről áthúzódó műszer beszerzések illetve 2006- 2007 évi műszer
beszerzések láthatók. Ezek a műszerek az osztályok által igényelt legfontosabb műszerek.
Mikorra realizálódik a beszerzés ?
Jerémiás Béláné képviselő:
Érdeklődik, hogy a téli időszakban miért szüntették meg a ruhatárat a kórházban? Tudja,
hogy nem sokan veszik azt igénybe, de akik számítanak rá, nem volt a használatára
lehetőségük.
Dr. Kiss Jószef főigazgató:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a sterilizáló dobozoknál a 120 db a teljes
igény volt. A szakmai vélemények alapján I. ütemben az 50 doboz beszerzésével azok a
leggyakrabban használt műszeres tálcák válthatók ki, amelyek az egyes szakmai igények
kielégítésére szolgálnak, ezeknek elhelyezése oldódik meg a sterilizáló dobozokban és ezzel ki
tudják elégíteni az igényeket. Ezek a műszertálcák szakma specifikusan összeállítottak,
amelyek hagyományos csomagolásban maradnak. A kettő közötti különbség szakmailag az,
hogy ezeknek a tálcáknak sterilizálását havonta egyszer meg kell újítani, míg a dobozban
tároltak esetében, erre nincs szükség. Egyszerűbb a sterilizálási technika. Gazdaságossági
számítások alapján született az a döntés, hogy az 50 boboz a kórház műszer szükségletének
80-85 %-a ami folyamatosan forog , lényeges könnyebbséget jelent majd.
A dekubitus matracok beszerzése folyamatos. Két év alatt 70 ilyen matrac került be a
kórházba, ami összességében elégnek tűnik a pillanatnyi igények kielégítésére. Megítélése
szerint lényeges előrelépést tesznek a beszerzéssel.
A klimatizálás azért szerepel most csak lehetőségként, mert az energetikai rekonstrukció csak
a műszaki hátteret biztosítja. Tényleges kivitelezése akkor kerül sor, ha szintenként az épület
átépül. Ehhez az egész fűtési rendszert le kell cserélni, a vezetékek a sürgősségi osztály
alaksori építése során kiépítésre kerültek. Innen a felszálló ágakra csak rá kell csatlakozni és
a fönti emeletenkénti fűtéscsere során nem radiátorokat szerelnek be, hanem olyan
berendezéseket, amelyek fűtésre és hűtésre egyaránt alkalmasak.
2004. évre tervezett 180 millió értékű műszer beszerzések a tavalyi beszámolóban tételes
felsorolásban szerepeltek, ezért nem ismételték meg azt.
A 200. évi beszerzések beszállítása folyamatos. Egy - önhibájukon kívüli – elmaradásuk van ,
ez a röntgen digitalizálása, aminek a pályázati eljárása nagyon hosszadalmas. A beruházás
nagysága is igen jelentős, ezért komoly megfontolást igényel a döntéshozatal. Pár héten belül
feltehetően ez is rendeződik és elindulhat a műszerek beszállítása.
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A digitális röntgen beszerzések során a radiologia átépítésére bizonyos mértékben
elengedhetetlenül szükség lesz.
A többi műszer beszerzése, pályáztatása folyamatos lesz.
A ruhatár valóban megszűnt, főleg a betegek részére aminek az oka, hogy a sürgősségi
betegellátási osztálya ruhatár helyén épült meg. Egyszerre a két funkciót nem lehet
kielégíteni. Ez a probléma a tovább építkezéssel oldódik meg, mert a betegek részére a
kórteremben zárható szekrények állnak majd rendelkezésre.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Az aláírásra vonatkozó kérdésére nem kapott választ.
Elhangzott, hogy a beruházás kicsit visszafogott, ami érzékelhető a beruházási tervből, hiszen
az épület fejlesztésére 2006 évben 200 milliót terveztek amiből 10 milliót teljesítettek.
Korábbi tájékoztatón hangzott el, hogy a beton szarkofágot minél hamarabb szeretnék a 11.
szintig felhúzni, mert ez lenne a kiszolgáló egysége a kórháznak. Mikor épül ez föl? Van
lehetőség az építkezés meggyorsítására, hogy az minél előbb szolgálhassa a betegek
kényelmét?
Gép Károlyné képviselő:
A beszámolóból kitűnik, hogy a kórház 30 éves fennállása óta ilyen mértékű műszer beszerzés
nem volt. A betegek jól érzékelik ezt. Azon igyekeznek, hogy szakszerűbb és jobb ellátást
tudjanak biztosítani. Köszöni mindazoknak, akik ennek érdekében tett valamit.
Dr. Kiss József főigazgató:
Az aláírás vonatkozásában elmondja, hogy a Semmelweis Kórház Kht ügyvezetőjeként írt alá,
az a befektető érdekeit is tükrözi. Természetesen nem önállóan készítette a beszámolót, hanem
a befektető tudomásával és jóváhagyásával. A befektető alkalmazottjaként nem is tehene
másként.
A torony épület mielőbbi megépítése a cél. Ezt építéstechnikailag csak szintenként lehet
megvalósítani. A vezeték hálózatok csak szintenként épülhetnek ki, ezért pár évbe beletelik,
amíg a 10. szintig felérnek. Ez önmagában nem érinti az egész szerződés keretében a 2010-ig
vállalt építészeti beruházásokat. Az tervek értelmében ennek 2010-ben el kell készülnie.
Ez egy feszített ütemet jelent, 1 év alatt 2,5-3 szint elkészítését jelenti.
Dr. Várnai László polgármester:
Emlékezteti a jelenlévőket, hogy az előterjesztés Dr. Kecskés István Egészségügyi Bizottság
elnökének kérésére készült, aki a beruházási okmányok átdolgozását tartotta indokoltnak. Ez
megtörtént. Örül annak, hogy a szakmai bizottság egyetértően nyilatkozott az előterjesztésről.
2005. évben az építészeti beruházások is meghaladták a tervezett összeget. A műszer
beszerzések továbbiakban is kiemelt szerepet kapnak. Bizonyos értelemben előtérbe kerültek a
műszerek és a gépek .
Szép ütemben haladnak előre a beruházással. Meggyőződése, hogy az önkormányzat soha
nem lett volna képes ilyen mértékű beruházásokra, ami most realizálódik.
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Felhívja mindenki figyelmét, hogy március 6-án 14 órakor a sürgősségi betegellátási osztály
átadásra kerül sor. Várhatóan az ágazati miniszter úr is részt vesz az átadáson, valamint
elkísérik országos hatáskörű szervek vezetői is.
Ezzel is kifejezi az egészségügyi kormányzás, hogy a helyi beruházás nem ellentétes az ő
elképzeléseivel.
A kórházban kiegyensúlyozott munka folyik és mindenki azon van, hogy a 130.000 ember
ellátásáról korszerű és jó minőségű korházzal tudjanak gondoskodni.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezet elfogadásáról döntsön.
No: 2
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 14:18:07
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37/2006.Kth
Semmelweis Kórház Kht. beruházási
és vagyonhasználati szerződés módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi
Semmelweis Kórház tőkebevonása érdekében 2004. július 1. napján megkötött Beruházási és
vagyonhasználati szerződés 3. és 5.sz. mellékletének módosítását.
Felhatalmazza Kiskunhalas város Polgármesterét a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sánodrné aljegyző, szervezési főosztályvezető
Dr. Kiss József Semmelweis Kórház főigazgatója
Kollányi Gábor befektető
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Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00002 Új napirendi pont
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:
A költségvetési beszámoló elfogadása előtt a képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy
az előirányzatait a december 31-i teljesítési adatok alapján módosítsa.
Jelenlegi módosítás a 2005. december 31-i tényadatok alapján, az intézmények saját
hatáskörű előirányzat módosításait tartalmazza, illetve
a polgármesteri hivatal
költségvetésében az 50 millió általános tartalék leírását, mivel a bevételek nem teljesültek
100%-ban.
Könyvvizsgálói jelentéssel ellátott a módosítás.
Van egy kiegészítés is az előterjesztéshez, mert a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés
után építettek be a költségvetésbe új sort. Ez főösszeget nem változtat. 35 millió Ft a
támogatás közül a működési célú átvett pénzeszközök közé kerültek átcsoportosításra.
Kérdések
Romvári Frigyes képviselő:
2005. évi költségvetésben 13 millió Ft sportcélú támogatást hagyott jóvá a képviselő-testület.
A 34/2005 kth számú határozat tartalmazza az összeg felosztását. 2.400 E Ft tartalékba
került. A 295/2005 kth.sz. határozat 2.200 E Ft felosztásáról rendelkezett, amit nem fizetett ki
a polgármesteri hivatal, így összesen 4.600 E Ft nem került kifizetésre a sportegyesületek
részére.
Miért nem került végrehajtásra ez a két képviselő-testületi határozat?
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:
Az elhangzott kérdésre válaszolva elmondja, hogy a költségvetés bevételei nem a tervezett
szinten teljesültek és novemberben a képviselő úrral együtt tájékoztatták az egyesületeket
arról, hogy amennyiben 2005. december 31-ig nem tudják a támogatásokat kifizetni, úgy
2006. március15-ig az adóbevételek teljesüléséből megtörténnek a kifizetések.
A ki nem fizetett tételeket a 2006. évi költségvetésben újra tervezték. Jelenlegi sporttámogatás
keretben szerepel az elmaradt kifizetés összege.
Hozzászólások
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Romvári Frigyes képviselő:
A választ nem fogadja el, mert 35 %-al kevesebb került kifizetésre a tervezett összegtől 2005ben. Volt tartalék a költségvetésben. Miért nem fizették ki ebből az elmaradást?
Ezek az egyesületek kevés pénzt kapnak, némelyiknek a megélhetése függ ettől. Több mint 4.5
millióval kevesebb kifizetés teljesült , amit átvisznek 2006 évre. Így 8.5 millió támogatást
adtak 2005 évben.
Hibának tartja, hogy azok a főosztályvezetők, akik látták a kifizetési akadályokat, nem jelezték
azt a Közrendvédelmi és Sportbizottság felé.
Akkor a tartalékban lévő 2.2 milliót nem osztották volna fel, hanem ebből kifizették volna az
elmaradást.
November végén szerzett tudomást a problémáról. December elején hívta össze az egyesületek
elnökeit, akiknek az összeg kifizetése elmaradt.
Az Atlétikai Klubnak 900 E Ft-ot nem fizettek ki. Egész évben 600 E Ft támogatást kaptak.
Ezeket sorolhatná tovább…
Akkor kérte a megértésüket, és megígérte, hogy december 31-ig a pénzüket megkapják.
Sajnálja, hogy ez nem történt meg.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
A sporttámogatás összege egyik része kötelezettséggel terhelt. Ennek a kifizetése március 15ig megtörténik és innen a fennmaradó szabad forrás az első félév finanszírozására szolgál. A
költségvetés pontosítása során a II. féléves támogatásra a képviselő-testület később
intézkedik .
Javasolja a képviselő-testületnek a 2005. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását.
No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 14:26:12
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város
rendeletét az alábbiak szerint:

8/2006(III.01)

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2006(III.01) számú rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetését megállapító 10/2005./III.02/rendelet
(továbbiakban: R) módosításáról.
1. §
A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul:
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
6 056 010 E Ft-ban,
ezen belül:
működési célú kiadást
5 279 341 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- a személyi kiadásokat
2 403 429 E Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő járulékokat
770 299 E Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat
1 436 320 E Ft-ban,
- céltartalékot
- E Ft-ban
- általános tartalékot
- E Ft-ban
- államháztartási tartalékot
47 271 E Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatását
2 520 E Ft-ban.
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
619 502 E Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást:
776 669 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- az önkormányzat felújításai összegét
265 456 E Ft-ban,
- az önkormányzat beruházásai összegét
320 529 E Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadást
97 972 E Ft-ban,
- fejlesztési célú hiteltörlesztését
92 712 E Ft-ban,
- céltartalékot
- E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 1132 főben határozza meg.
2.§
A R. 1., 1/a., 1/b., 2., 3., 4/a., 5., és 11. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számú
mellékletei lépnek.
Záró rendelkezés
3.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005. december 31-én
alkalmazni kell. „
-
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00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közoktatási intézmények portaszolgálatának folytatása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Az intézményvezetők jelzése alapján jól döntött a képviselő-testület, amikor ezt a szolgáltatási
formát választotta. Lényegesen javult a vagyonvédelem helyzete az intézményekben. Ezért kéri
annak további fenntartását.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 14:28:09
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38/2006.Kth
Közoktatási intézmények portaszolgálatának
folytatása
Határozat
Kiskunhalasi Város Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő alábbi
intézmények portaszolgálatának biztosítását tovább folytatja a 2006. január 1. és 2006.
december 31. közötti időszak tanítási napjainak 7 óra és 17 óra közötti időszakára
kiterjedően: ÁMK Általános Iskola, Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, Felsővárosi
Általános Iskola, Kertvárosi Általános Iskola, Szűts József Általános Iskola továbbá
Bernáth Lajos Kollégium.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ennek tejesítésére a költségvetésből 6.600.000 Ft-ot
biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
ÁMK Általános Iskola
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Felsővárosi Általános Iskola
Kertvárosi Általános Iskola
Szűts József Általános Iskola
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas-Pirtó Önkormányzatok az iskolatej program végrehajtása
tárgyában kötött megállapodás 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.
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No: 5
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 14:29:28
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39/2006.Kth
Kiskunhalas-Pirtó Önkormányzatok
az iskolatej program végrehajtása
tárgyában kötött megállapodásának
módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja Kiskunhalas-Pirtó
Önkormányzatok Intézményfenntartó Oktatási Társulási Megállapodásán alapuló, az iskolatej
program végrehajtására irányuló megállapodás módosítását.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a megállapodás végrehajtására 2006. február 1. és
2006. június 15. közötti időszak vonatkozásában a költségvetésből 106.000 Ft-ot biztosít.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Pirtó Önkormányzata
Mester Sánor humánpolitikai főosztályvezető
Felsővárosi Általános Iskola igazgatója,
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Iskolatej akció folytatása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Fél éves intervallumra vonatkozik az előterjesztés, mert 2005. december 15-én szabályozta a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 2006. naptári év első felére vonatkozó
szabályokat. A minisztérium különböző települési mutatók alapján fél évente külön dönt a
besorolás és ezen keresztül a támogatás mértékéről. Ezért szól az előterjesztés június végéig.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselőknek.
No: 6
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 14:31:36
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40/2006.Kth
Iskolatej akció folytatása
Határozat
Kiskunhalasi Városi Képviselő-testülete az iskolatej akciót tovább folytatja a 2006. június
15-ig terjedő időszak tanítási napjai vonatkozásában. Ennek teljesítésére a költségvetésből
7.500.000 Ft-ot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Önkormányzati általános iskolák
Bibó István Gimnázium
Összevont Óvodai Igazgatóságok
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Iskolabusz 2006. első félévi finanszírozása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Rostás László képviselő:
Érdeklődik, hogy az iskolabusz útvonala kiterjeszthető a Hatöles út hármas elágazásáig? Ott
is 20-25 diák felszállna.
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzott kérdésre válaszolva ígéretet tesz a műszaki feltételek fennállásának
vizsgálatára.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
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No: 7
Szavazás: Nyílt
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41/2006.Kth
Iskolabusz 2006. év első félévi
finanszírozása
Határozat
Kiskunhalasi Város Képviselő-testülete az óvodás gyermekeket és általános iskolás tanulókat
szállító buszjárat finanszírozására 2006. január 1-től június 31-ig terjedő időszakára
összesen 928.956 Ft-ot biztosít.
A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott általános iskolákba járó buszbérlettel
rendelkező tanulók –az iskola házirendje által szabályozott- támogatására biztosítja az alábbi
táblázatban szereplő összegeket:
ÁMK Általános Iskola
33.870 Ft
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
38.292 Ft
Felsővárosi Általános Iskola
349.314 Ft
Szűts József Általános Iskola
177.030 Ft
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város illetékességi területéről a Kalocsa-Kecskemét
Főegyházmegye fenntartásában lévő Szent József Katolikus Általános Iskolába járó
iskolabuszos tanulók támogatására 14.088 Ft-ot biztosít, egyúttal megbízza a polgármestert
az erről szóló szerződés aláírására.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város illetékességi területéről a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata intézményébe járó iskolabuszos tanulók támogatására 209.442 Ft-ot biztosít,
egyúttal megbízza a polgármestert az erről szóló szerződés aláírására.
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az óvodás gyermekek támogatására 106.920 Ft-ot
biztosít, egyúttal megbízza a polgármestert a Kunság Volán Rt.-vel kötendő erről szóló
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sánor humánpolitikai főosztályvezető
ÁMK Általános Iskola Igazgatója
Fazekas Gábor Úti Általános Iskola Igazgatója
Felsővárosi Általános Iskola Igazgatója
Szűts József Általános Iskola Igazgatója
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság és az Önkormányzat közötti közcélú
megállapodás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Bevezetőként elmondja, hogy minden évben a képviselő-testület fogadja el, hogy a közcélúak
alkalmazása során mennyi pénzzel tudnak gazdálkodni. Ebben az évben 29.575.589 Ft-ot
szánnak a Halasi Városüzemeltetési Igazgatóságnak erre a célra. Az elfogadott összegen
felül 2 millió Ft a polgármesteri hivatal közcélú foglalkoztatását biztosítja.
Kérdések
Rostás László képviselő:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Városüzemeltetési Igazgatóság közötti
együttműködési megállapodás létrejöttének lehetőségét hiányolja.
Nem rendelkeznek kellő információval jelenleg.
Dr. Várnai László polgármester:
A népjóléti osztály közvetíti ki a közcélúakat foglalkoztatásra, akik folyamatosan szociális
járadékban részesülnek. Nem a munkáltatóval, hanem az általa említett osztállyal kell felvenni
a kapcsolatot a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak. A Halasi Városüzemeltetési
Igazgatóság foglalkoztató.
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Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 8
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 14:37:23
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42/2006.Kth

Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság
és az Önkormányzat közötti közcélú
megállapodás
Határozat
A Képviselő-testület Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városüzemeltetési
Igazgatóság közötti közcélú megállapodást az alábbiak szerint elfogadja, és felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
KÖZCÉLÚ MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről
Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas, Hősök tere 1.
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság

Kiskunhalas, Szent Imre u. 9.
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(a továbbiakban: Igazgatóság)
között az Igazgatóság alapító okiratában meghatározott, a munkaerőpiacon hátrányos
helyzetű rétegek foglalkoztatásának segítésére.
1. Önkormányzat az Igazgatóság alapító okiratában szereplő feladatainak ellátásához, a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítéséhez 2006.évre
......./2006. (00. 00.) Ktr. sz. rendelete alapján 29. 575. 589, - Ft-os keretet biztosít (átlagban
39 fő/hó, 6 órás foglalkoztatása ).
2. A közcélú foglalkoztatási keret összege a ténylegesen megvalósult dolgozói létszámmal
arányos. Alacsonyabb megvalósult létszámok esetén az összeget az Önkormányzat arányosan
csökkenti.
3. Jelen megállapodás az új közcélú megállapodás megkötéséig érvényes.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Ván László főkertész
Nagy Péter HAVI igazgató
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Önkormányzat költségvetése és
tartalmi követelményeiről szóló rendelet-tervezet.

zárszámadása mérlegrendszerének

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
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Ideje:2006.02.27 14:39:01
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megalkotta Kiskunhalas város
9/2006(III.01) rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2006./III.01./ sz. rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének
tartalmi követelményeiről a 8/2005. (III.02.) Ktr. számú rendelet módosításáról
A rendelet 1§ (2) bekezdése helyére az alábbi módosítás lép:
(2) Az önkormányzat a költségvetés előterjesztésekor
-az önkormányzat összevont mérlegéről a 2/4. sz. melléklet szerint, illetőleg
zárszámadáskor a 2/1. sz. melléklet szerint
- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont mérlegéről a 2/2. sz. melléklet szerint
- a Német Kisebbségi Önkormányzat összevont mérlegéről a 2/3. sz. melléklet szerint ad
tájékoztatást a képviselő-testület részére.
A rendelet 1§ (3) bekezdése helyére az alábbi módosítás lép:
(3) Az önkormányzat zárszámadáskor az önkormányzat vagyonáról a 3/1. sz., a 3/2. sz. és a
3/3. sz. melléklet szerint ad tájékoztatást a képviselő-testület részére.
A rendelet 3/1. és 3/2. mellékletei hatályukat vesztik, helyükre a 3/1. sz., 3/2. sz., valamint a
3/3. mellékletek lépnek.
2.§
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(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”

00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzat 2006 évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács határozata mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Bevezetésként elmondja, hogy 2006. év egyik legfontosabb döntése előtt áll a képviselőtestület, amelynek keretében a választási ciklus utolsó költségvetését kell elfogadniuk.
2002-ben a képviselő-testület arra szövetkezett, egyhangú döntéssel, hogy egy Gazdasági
Programot teljesít.
Akkor prognosztizálták, hogy 2002 után jelentős gazdasági növekedés indul majd be Európa
szerte, elsősorban az Európa Uniós államokban. Ez kihat a Magyar Köztársaságra is és az
egyre növekvő nemzeti össztermékből lényegesen nagyobb rész jut majd az
önkormányzatoknak is.
Ekkor született meg az a jelszó, hogy „ Több pénzt az önkormányzatoknak”. Be kell látni,
hogy az Európai Unióban a gazdasági növekedés ilyen értelemben nem realizálódott. Ha
Németországot, Franciaországot nézik, akkor azzal kellett szembesülniük, hogy 2002 és 2006
között „ O” vagy 1 %-on belüli nemzeti össztermék növekedés volt ott is. Emiatt a többi
ország sem tudott olyan mértékben fejlődni, hogy a megtermelt nemzeti össztermékből
nagyobb hányadot tudott volna biztosítani az önkormányzatok számára.
Ennek ellenére 2002 és 2006-ra olyan programot fogadtak el, ami jelentős fordulatot hoz a
város életében. A fejlesztésre figyelnek elsősorban. Mindent megtesznek annak érdekében,
hogy látható fejlesztések valósuljanak meg.
2003. január 18-án jelent meg a Halasi Tükörben egy cikk, amiben az szerepelt, hogy 9
milliárdos fejlesztésre vállalkozik az önkormányzat a gazdasági program alapján.
Most 7.5 milliárd forint teljesítésnél tartanak. A hátralévő időszakban csak az önkormányzat
által kezdeményezett fejlesztések – ebbe nem számolva a kórház fejlesztését és az egyéb
gazdasági társaságok által létesített belső fejlesztéseket valamint azokat a külső investiciókat,
ami Kiskunhalas város ért ( TESCO közel 3 milliárdos beruházása ) teljesítik a vállalt
fejlesztéseket.
Sikerült teljesíteniük ezen belül az intézmények működtetését. Csak a legszükségesebb
változásokat hajtották végre (pl. LEHETŐSÉG Kht és Gondnokság összevonása) ami
hatékonyabb munka irányába ment.
Az oktatási intézmények szerkezetéhez nem nyúltak. Létszámcsökkenés is csak oly mértékben
valósult meg, amit a csökkenő gyermek létszám miatti csoport megszűnése tett szükségessé.
A civil szerveteket és a sport, kulturális és egyéb szervezetek megtartása és támogatása
megvalósult, mert azt vallják, hogy attól város Kiskunhalas, hogy nem csak a költségvetési
intézmények működnek, hanem pezsgő kulturális és sportélet is folyik.
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A város jelentős vagyongyarapodáson ment keresztül, de azt is el kell mondani, hogy az
adósság állománya nem csökkent a városnak. Ennek mértéke a költségvetéshez csatolt
könyvvizsgálói jelentés szerint, jóval a hitel felvételi korlát alatt van.
Jól megtervezett gazdasági program mentén, a külső hatásokat kivédve, egy rendkívül szigorú
költségvetés teljesítése mellett fenn tudták tartani Kiskunhalas város működését, jelentős
fejlesztés mellett.
Itt köszöni meg a költségvetési intézmények rendkívüli lojalitásukat és együttműködésüket,
amit tanúsítottak.
Nem realizálódott a szennyvíz program, ami a gazdasági programban szerepelt. Arra
vállalkozott a képviselő-testület, hogy a beruházást a legkisebb mértékű lakossági
hozzájárulással valósítják meg, ami 10 %-os mértékű és csak Európai Uniós támogatással
biztosítható. Az Európai Uniós KIOP pályázaton összesen négy város nyert 2005-ben. A
pályázat értéke meghaladta azt a minimumot, ami alapján nyerhettek volna. Emiatt a
tervezést újra kezdték és 2006 végére a program tervezése elkészül.
Ez nem egyes képviselőkön múlik, hanem pályázati lehetőségeken. Tovább nem akarták
terhelni Kiskunhalas város lakosságát. Vízdíjakban és a csatornadíjakban jelentkezett volna a
lakossági terhelés, ezért maradnak eredeti szándékuknál.
A 2006 évi költségvetés 450 milliós hiánnyal készült el, amit igen kemény és feszített munkával
tudnak végrehajtani.
A fejlesztési kiadásokban megjelenik egy közel 300 milliós adósságszolgálati kiadás.
Emellett további 450 millió fejlesztési pénz jelenik meg, amelyben részben elnyert pályázati
eredmények és az önerő szerepel. Ebben az évben szintén 6-700 milliós fejlesztés valósul meg,
amihez hozzátéve a kórházi beruházást is, elérik az 1 milliárdos értéket.
A költségvetés tartalmaz 50 millió tartalékot is, ami az iparűzési adó feladattal nem terhelt
összege. Van olyan felszabadítható pénz is benne, amit soha nem használtak fel, de
tartalékba helyezték az év elején. Pl. ilyen a kézfizető kezesség a Műtő Kft által felvett hitelre.
Ezt a kórház törleszti, de szerepeltetni kell a költségvetésben biztosítékként.
A lakossági takarékpénztár megtakarításokra szintén ilyen kötelezettsége van az
önkormányzatnak.
Felelőssége tudatában kijelenti, hogy ez a központi önkormányzati támogatási szisztéma
tovább nem tartható, mert a város működése így tovább nem finanszírozható. A felső politikai
elitnek – bármilyen választási eredmény születik 2006. április 9-én és 23-án, az első
feladatának kell lennie az államháztartási reform végrehajtása.
Alkotmányos szinten kell rendezni az állam
hatáskör telepítést újra kell gondolni.

berendezkedés szintjeit és az ehhez tartozó

Ezután minden önkormányzatnak meg kell csinálnia a saját reformját.
A képviselőknek jó szívvel ajánlja a költségvetést elfogadásra, ami finanszírozható és a
körülményekhez képest jól előkészített.
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:
Kivetítőn keresztül mutatja be részletesen a költségvetés tartalmát és összefüggéseit.
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Végül felhívja a figyelmet, hogy a gördülő hitelnél egy összeadási hibájuk van az 1/c
táblázatban, amit módosítottak.
A költségvetés módosított formája is elkészült, ami tartalmazza a bizottsági véleményeket is.
Módosított változatú határozati javaslat fekszik a képviselők előtt, ahol a 6.pont kiemelésre
került ( létszám stopot tartalmazott )

Kérdések
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Karacs Teréz utca lakói szeretnék, ha az útburkolatuk elkészülne. A Kertvárosi Általános
Iskola és a Karacs Teréz utca közötti tér rendezését is kérik.
A költségvetés készítésének elején ezt jelezték, de látták a feltételek hiányát is.
Látszik annak lehetősége, hogy többlet bevétel terhére teljesíthessék ezeket az igényeket 2006
évben?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A 2006-os költségvetés 4/a mellékletében bútorvásárlás címen 3 millió Ft, informatikai
vásárlás címen 4 millió Ft, informatikai fejlesztésre 9.340 E Ft a tervezett összeg.
Hol kerülnek a vásárolt bútorok és az informatikai eszközök felhasználásra?
Felhívja a figyelmet, hogy az Adócsoportnál nagyon elhasznált bútorok vannak és számítógép
parkjuk is elavult, ami nem felel meg a nagyszámú ügyfélforgalom lebonyolítására.
Ebből a pénzből nekik is jut?
Halász Balázs képviselő:
Leadott feladatoknak hány %-át finanszírozza az állam?
Tartalmazza az előterjesztés, hogy önhibáján kívül hátrányos helyzetű a város, ezért 17%-al
magasabb finanszírozás járna. Ez megvalósul?
Tudomása szerint a kórházban 60 millió üzletrésze van az önkormányzatnak. Mi ennek a
sorsa?
A 8/2 mellékletben a Halas Műtő Kft nyitó készlete 10.519 E Ft, majd a 11.sz. mellékletben a
kezességvállalási összeg 16 millió. Melyik a jó összeg?
Dr. Nagy András képviselő:
Civil Alap Közalapítvány gazdálkodásának nyilvánosságra hozását hiányolja. Miért nem
történt meg?
Az általa kért tumor szűrés támogatása tartalékok terhére megtörténhet még 2006 évben?
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Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondja, hogy lakossági útépítések csak a Megyei
Területfejlesztési Tanács pénzéből valósulnak meg. A forrás elfogyott. Három éves bontásba
állapították meg a támogatásokat, ezért 2006 évben már nem tudtak pályázni lakossági
útépítésre forráshiány miatt.
Azért hagyták jóvá rendkívüli testületi ülés keretében a pályázatokat, hogy a Dél-alföldi
Regionális Tanácshoz adhassanak be pályázatot. Ide lakossági útépítésre nem lehetett igényt
benyújtani.
A Karacs Teréz utca konkrét tervét el kell készíteni. Az emeletes részt a családi házas résszel
összeköthetnék és a hozzá kapcsolódó utakat is megvalósíthatnák. Az utca végén lévő területet
építési telekké alakíthatnák és sorház beépítésével hasznosíthatnák. Az év második felében
komplett rendezési terv készülhet, és a Dong ér völgyi út várost elkerülő szakaszával,
összekapcsolva, a pályázati lehetőséget jobban kihasználhatnák .
Az ANTSZ-től visszakapták a régi városháza részét és azt kell berendezni, mert az
adócsoportot odaköltöztetik.
Az informatikai fejlesztés is részben az adócsoportot és a hivatal többi részét érintik. Csak
azokat tervezték be, ami feltétlenül teljesítendő.
Szűrővizsgálat támogatására a befektetőket megkereste, elindul a segítségnyújtás 2006-ban.
Önkormányzati pénzből sajnos nem tudnak támogatást biztosítani.
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:
Halász Balázs képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy 133 millió a működési hiány,
de beépül a saját bevétel is a költségvetésbe nem csak az állami támogatás.
A Halas Műtő Kft-nél a kezességvállalásnál hosszú távú kötelezettségként jelenik meg a tőke,
amit fizetni kell a Kft-nek. A tőke és az évi kamat összegét tartalékba kell helyezni arra az
esetre , ha be kell lépni kezesként az önkormányzatnak.
Az informatikai eszközök
9.340 E Ft-os fejlesztési összege normatíva, melyre az
intézményeket pályáztatták. Az eszközöket az önkormányzat vásárolja meg és azok kerülnek
kiosztásra az intézmények részére.
A Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztályánál kellett az eszközbeszerzést
közbeszerzési eljárás mellett lebonyolítani .

Hozzászólások
Jerémiás Béláné képviselő:
Októberben a Csipke Alapítvány Kuratóriuma a csipkevarrókkal kibővített ülést tartott. A
csipkevarrók egyikének hozzászólásában hangzott el: a közmunkások órabére több mint a
csipkevarróké. ( 500 Ft ).
Utánanézett, ez októberben nem volt igaz, mivel kevesebb volt a minimálbér ( 57.500 Ft ). A
közmunkások órabére akkor 355 Ft volt, a csipkevarróké 362 Ft.
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Az igazgatónő rengeteget dolgozik azért, hogy a Halasi Csipkét minél jobban elismertesse és
piacot teremtsen neki. Igen nagy segítsége volt Dalma Asszony az előző köztársasági elnök
felesége.
Igaz, hogy a csipkevarrók egyéb juttatásokat is kapnak, de az számít, ami nyugdíjalapot
képet.
A költségvetésben is szerepel, hogy a minimálbér 62.500 Ft-ra emelkedett. Így a közmunkások
órabére 520 Ft lett. A Csipke Alapítvány 400 E Ft támogatással kapott többet ebben az
évben az önkormányzattól 25.427 E Ft-ot.
Igazgatónő szerint 405 Ft/órabérük lesz ezzel a csipkevarróknak.
Költségvetés készítésekor kérte, hogy 500 Ft-ra emeljék a csipkevarrók órabérét, de ez nem
történt meg. A csipkevarrók rendkívüli munkát végeznek, nem lehet őket összehasonlítani a
gép mellett dolgozókkal vagy más munkással. Szemük és a gerincük is ettől a munkától kárt
szenved. Igaz az is, hogy az előállított csipkék fele raktárba kerül, de bízni is lehet az
igazgatónő erőfeszítésében, hogy az eladás sikerrel jár.
A csipkecsodákat varró, aranynál is nagyobb értéket előállítók többet érdemelnének mint amit
kapnak.
Halász Balázs képviselő:
Költségvetési támogatás elmaradása az alapja a hiánynak. A következő két évre sincs remény.
Az egyensúly megtartásához hitelt kell felvenni. A 18 oldal 6. pontjában leírtak, szerint az
intézményeikben korlátozzák a létszámot. Munkavállalókat az intézmények vezetői csak a
fenntartóval történt előzetes egyeztetéssel vehetnek fel üres álláshelyekre.
Önálló gazdálkodó egységnél miért van erre szükség?
Elmaradások és a költségvetési megszorítások az idén sokkal nagyobb mint a tavalyi. Nincs a
tanyai villamosítás támogatás, lakossági útépítési támogatás a költségvetésben. Vörösmarty
utca javítása hiányzik. Minden évben elmondja, hogy a sáros szakaszon nem lehet kedvezőtlen
időjárás idején közlekedni. Nekik is joguk van a szilárd burkolatú úton való közlekedésre. Az
utcából 50 család nyilatkozott a hozzájárulásról.
A járdaépítési támogatás összege is maradt az elmúlt évi összeg.
A 4/a mellékletben a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában van egy tanfolyam , ami lehetne
önfinanszírozó. A támogatási összeg az általa elmondottakra fordítható.
Kéri a képviselőket, hogy gondolják meg mit szavaznak meg, mert a központi költségvetés
csak hozzájárul a költségvetéshez, nem támogatja azt megfelelő szinten.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Egyetlen önkormányzat költségvetésének problémája megmutatja az egész önkormányzati
rendszer problémáját.
Az elmúlt kormányzati ciklusban az adóerő vonatkozásában indult meg vizsgálódás és az
önkormányzatok megszorítása , már művészeti szintet ért el. Hathatós támogatást Csatári
József országgyűlési képviselőtől kaptak, mert ahogy most sem, akkor sem tisztelte meg
jelenlétével egyetlen képviselő-testületi ülést sem Dr. Szabó Erika a körzet országgyűlési
képviselő asszonya.
Tartósan deficites az önkormányzati rendszer Magyarországon. Nem lehet azon csodálkozni,
hogy Kiskunhalas is ilyen.
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Amikor a ciklus gazdálkodását elindította a polgármester úr, akkor az koalíciós szerződésen
alapult. A szerződésben áll: „A fejlesztési folyamat folytatása mellett a költségvetés pozícióját
megőrizzük. „
Erre mindenféle kísérletet az önkormányzat megtett. Néha voltak javaslataik, amik az MSZP
egyetértését nem kapta meg, de ez akadémikus kérdés már. Most a jelenlegi helyzettel kell
foglalkozniuk.
A Gazdasági Koncepció úgy fogalmaz, hogy a feladatok jelentős része az
intézményfenntartás, ami az önkormányzat közvetlen közreműködésével valósítható meg. Az
önkormányzatnak a legmegterhelőbb feladata.
A Gazdasági Programban az önkormányzat letette azt az alapkövet, ami mellett akar haladni
a koalíció. A koncepciót az ellenzék is támogatta.
Az országos finanszírozási helyzet kiállta a próbát. Jól együttműködik a Kormányzat az
önkormányzat a vállalkozói tőke és a civil szféra. Ez természetesen felvet problémákat. Ilyen
pl. hogy az önkormányzatok éves költségvetése évek során nominálisan növekszik. Ilyen az,
hogy az önkormányzatok jelentős része belső adósságokkal küszködik, vagy a hitel
állományuk folyamatosan növekszik, így náluk is. A visszafizetendő hitelállomány jelentősen
magas összeg. Őt nem nyugtatja, hogy hasonló százalékban adósodott el a Kormányzat is
Az önkormányzatok rendszerét országosan át kell gondolni és át kell reformálni. Kérdés,
hogy lesz e bátorsága ehhez a következő Kormánynak és meg tudja-e várni, hogy a kistérségi
rendszer ( nevezzék nevén: járási rendszer ) felálljon.
Szeretné, ha az 50 milliós gázközmű vagyon amely egy biztonsági tartalékként megőrződött
biztonsági tartalékként, olyan dologra használódna fel, ami maradandó
és nem
költségvetési hiány szippantaná fel.
Foglalkoznia kell azzal a Kormánynak, hogy a közigazgatás olcsóbb legyen és a normatívák
mellett a SZJA helyben maradó része növekedjék – ebben élen járt a FIDESZ kormányzása
idején – illetve olyan pénzügyi alkotmányosság jöjjön létre, hogy amit az egyik Kormányzat
ad, azt a következő Kormányzat ne vehesse vissza.
Az előterjesztett költségvetés a mai helyzet legreálisabb költségvetése, ezért támogatja annak
elfogadását.
Csáki lászló képviselő:
Minden évben így indul a költségvetés és év végére a vártnál jobb eredménnyel zárnak. Nem
tiszte a felvetődő kérdésekre választ adni, de a ivóvíz külső körgyűrű építésének szervezése
folyik. Február 21-én a város keleti részén megkezdődött a lakossági egyeztető fórum,
március első felében a város déli részén főleg a külterületen élők részére folytatódik, majd
március második felében a nyugati részén a városnak majd április eleje- közepe felé a négy
égtáj összevonásával az ivóvíz körgyűrű megvalósítás végleges megbeszélése.
Ez nem szerepel a költségvetésben.
Optimizmusra ad okot, hogy nem csökkent a járdaépítési támogatás, a lakóházak
korszerűsítése
folytatódik, a közterek közparkok minőség romlását továbbra sem
megengedett, a regionális hulladéklerakó építés munkáinak megkezdődnek.
Sokan elfelejtik, hogy év közben egyéb pozitív beruházások is történtek, ami köszönhető az itt
működő vállalkozásoknak, civil szervezeteknek és egyesületeknek. Az itt élő emberek
erőforrásait ne felejtsék el hozzátenni a költségvetéshez. Így talán már nem is olyan riasztóak
a költségvetési számok.
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Kószó János tanácsnok:
Ez a költségvetés szűkösebb mint amiben reménykedtek a korábbi években .
Ez a probléma előttük áll és meg kell oldani.
Olyan költségvetést kell létrehozni, hogy a négy éves gazdasági programban
meghatározottakat,
végre kell hajtani. Szégyenkezni valójuk nincs, a nagy célok
megvalósultak a szennyvíz beruházás kivételével.
Az intézmények működése ha szűkösebb körülmények között is, de fennmaradnak. A 455
milliónyi hiány menet közben válik majd kedvezőbbé. Az előző évben is így volt.
Az elmúlt évet tekintve, sajnos a fejlesztésben csúszás következett be a közbeszerzési
eljárások hosszadalmassága miatt. Ez az önkormányzat akaratától függetlenül következett be.
A tervezett fejlesztésekben nem szerepel összegszerűen a benyújtott pályázatok remélt bevételi
összege, ami közel 70 millió Ft. Azt is figyelembe kell venni, hogy ebben az évben 57 millió
olyan fejlesztést hajtanak végre, amihez az elnyert pénzforrást a következő évben kapja meg
az önkormányzat. Ez az év nehezebb lesz.
Az önkormányzat minden évben nagyobb részt kénytelen vállalni az intézmények
finanszírozása területén. Aki régen képviselő, jól tudja, hogy minden kormány alatt ez a
tendencia töretlenül fennmaradt.
Ennek előbb utóbb az lesz az eredménye, hogy a fejlesztések beszűkülnek.
Szigorú pénzügyi gazdálkodás mellett megvalósítható a költségvetés és a kitűzött célok
teljesíthetők.
Miután folyamatos az önkormányzatok élete, ezért az októberben megválasztásra kerülő új
testület folytatja a költségvetés teljesítését.
A költségvetés elfogadását támogatja.
Romvári Frigyes képviselő:
Tudja, hogy milyen nehéz lett a költségvetés összeállítása. Ismeri a különböző területeken
alkalmazott megvonásokat is.
Amikor az 5/12 mellékletben 8.5 millió sporttámogatás volt beállítva megértette, hogy ezen a
területen is visszafogottabban kell a támogatással gazdálkodni. Amikor rádöbbent, hogy ezt
az összeget 4.5 millió Ft ki nem fizetett támogatási összeg terheli, akkor szembesült azzal a
ténnyel, hogy csak 4 millió támogatás marad a tavalyi 13 millióval szemben. Ez 70%-os
megvonás .
Nem tartalmaz a költségvetés máshol ekkora megvonást. Ez olyan kevés pénz, hogy
egyesületek fognak megszűnni, mert nem tudnak működni.
Ígéretet kapott arra, hogy ez a támogatási összeg csak az első félévre vonatkozna és a
második félévben ennyi vagy több áll rendelkezésükre. A 8 millió Ft-os támogatás is csak 60
%-a lesz az előző évekhez képest.
Gép Károlyné képviselő:
Ebben a képviselői körben, az utolsó költségvetést hagyják jóvá. Talán mindannyian ennél
többet álmodtak, de a realitások mások. A költségvetés legnagyobb része az intézmény
fenntartás. Van kötelezően ellátandó és felvállalt feladat is. A vállalt feladatok is
hozzájárulnak a városlakók komfortérzetéhez, ami a város élhetőségét jelenti. Ez a szociális
ellátás egy része a bentlakásos intézményeknél. Ennek fenntartását köszöni és az időskorúak
megbecsülését is. Több mint 100 %-os kihasználtsággal, hatalmas igénnyel és pontos
elvárással működnek. Ez nem kis áldozat és támogatás.
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Az intézmények működtetéséből 2.6 millió dologi elvonás történik. Nehéz így a megszokott
feladatok teljesítése.
Kéri a polgármesteri hivatal segítségét, hogy munkájukat fokozott informálással és
együttműködéssel támogassák. Ebben van tartalék. Nem a hanyagság, az elfelejtés és a
figyelmetlenség okozta gondokkal magukra hagyásuk érvényesüljön, mert az a költségvetés
végrehajtását sajnos nehezítheti.
A feszített költségvetés mellett teljesítettek olyan szociális feladatokat, mint a
bölcsődei csoportok építése és növelése, az ingyenes gyermekétkeztetés további fenntartása a
családi pótlék emelése ellenére. A családgondozóknak több dolga lesz, mert figyelniük kell
az emelt családi pótlék gyerekekre jutó részének biztosítását. Koordinációval javítsák azt a
hátrányt, amit esetleg a költségvetés feszítettsége okoz.
A költségvetést elfogadásra ajánlja annak ellenére, hogy nehéz végrehajtású lesz, de
emberszerű magatartással kiegészíthető.
P. Szabó Károly képviselő:
Intézmény fenntartás és működtetés egy egzakt módon zárt rendszer. Nehéz benne a
változtatás. Az elhangzó panaszok igazak, de a mozgástér egyirányú a központi támogatás
csökkenésével. Azt is figyelembe kell venni értékeléskor, hogy adót sem emelt az
önkormányzat.
Az intézményi létszámcsökkentést létszámmal való gazdálkodásnak nevezné, mert észszerű
dolgozói létszám kialakítására kell mindenkinek törekednie.
A fejlesztési összeg 806 millió, ami nem jelentéktelen összeg.
A 450 millió hiány kezelése fontos, mert a városnak fejlődni kell. A ciklus utolsó
költségvetését fogadják el, de a lakosok évek múlva kérdőre vonhatják őket, hogy miért nem
történt fejlesztés 2006-ban. A hitelre könnyebben találna elfogadható magyarázatot. A
tervezett fejlődés megelégedéssel töltheti el a testület tagjait.
Az önkormányzat hitelkorlátját figyelembe vették. A jelenlegi hitel még kezelhető.
A költségvetést bátran támogatja.
Halász Balázs képviselő:
Az ívóvízminőség- javító program megfontolását kéri, mert a ciklus elején több mint 10 millió
Ft értékben megépítették a volt Vörös Szikra TSZ majorhoz az ívóvízvezetéket és összesen egy
személy kötött rá. Ez nem üzlet.
A Halászcsárda utcában 25 család kötne rá a vezetékre, és a Gazdasági Programban is
szerepel, azt kellene megvalósítani.
Országgyűlési képviselő és a megyei képviselők nem jól lobbyznak. A buszmegálló megépítése
elmaradt, holott a város a sajáterő 2 millió Ft-ot minden évben betervezte a költségvetésébe.
A Gazdasági Programban szerepel, hogy a vezetékes gáz 100%-ban kiépített, pedig ez téves .
A Széchenyi u. felső szakaszán még mindig nincs vezetékes gáz a házakban.
Azért tekint vissza., mert Komáromi úr is megtette. Megkérdezi, hogy a korábbi Kormány
idején volt –e 50 milliós elvonás az önkormányzatoktól?
Váradi Krisztián képviselő:
Minden költségvetést racionálisan is meg lehet ítélni. Ha egy mondattal kellene definiálni, azt
mondaná, hogy a költségvetés a rendelkezésre álló források leghatékonyabb elosztására kell,
hogy törekedjen.
Ennek tükrében vizsgálva a 2006 évi költségvetést, nyugodt szívvel ajánlja elfogadásra. A
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2002-ben kitűzött célokból a megmaradó célok ebben az évben megvalósulhatnak.
Intézményektől önfegyelmet követel a költségvetés végrehajtása, de nem látja veszélyben azok
működését.
A rendszerváltás óta a jelenlegi Kormány volt az első, aki kormányzati ciklusa elején gondolt
arra, hogy lehetne a közigazgatást hatékonyabbá tenni, megreformálni úgy, hogy az az
államháztartásnak jó legyen. A kétharmados többséget igénylő döntés azonban elmaradt.
Bízik abban, hogy a választási eredményektől eltekintve lesz a Kormányzó pártokban és az
ellenzékben is annyi Magyarországért érzett felelősség, hogy az államháztartási reformot nem
halogatja tovább.
Nem pesszimista. 2007-től az Uniós források segítségével beruházások indulhatnak meg,
fejlődhetnek térségeink, régióink, városaink, és akkor az önkormányzatok helyzetét sem kell
temetni.
A költségvetés racionálisan megítélve jó költségvetés. A pénzügyi és városfejlesztési
főosztály és a bizottságok jó munkát végeztek. A lehetőségeket felmérve a legjobb és
leghatékonyabb módon törekedtek elosztani a forrásokat, így támogatását javasolja.
Aradszky Lászlóné képviselő:
A mindig felemlegetett régmúlt hibáiból tanulva most jobban kellett volna a költségvetést
összeállítani. Legalábbis az ígéreteket be kellett volna tartani, akkor nem tartanának ott, ahol
most vannak.
A 2006 éves költségvetés sajnos az eddigieknél is szigorúbb gazdálkodási követelményt
fogalmaz meg az önkormányzat minden területén. Az állami normatívák nem fedezik az
intézményi finanszírozást, azok csak hozzájárulást jelentenek a feladatok ellátásoz. Éppen
ezért az önkormányzat saját bevételét szinte teljes egészében működésre használja. Az
önkormányzati bevételek teljesülése érdekében minden intézkedést megtesz az önkormányzat,
mert az esetleges bevétel elmaradás miatt a havi kiadások csak folyószámla hitel felvételével
teljesíthetők. Ez valószínűleg igy lesz egész évben, március, szeptember és december
hónapokat kivéve.
Folyószámla hitel felvételét 200 millió Ft-ban tervezi az önkormányzat a költségvetés
egyensúlyának megtartása végett. Az önkormányzatot 2006 évben megillető állami
támogatások az eredeti előirányzatokhoz képest 143.182 E Ft-al csökkentek, tehát ennyivel
kap kevesebbet az önkormányzat a központi költségvetésből. Ezt kellene szigorúan számon
kérni a Kormánytól, mert nem tartotta be az ígéretét. Becsapta az önkormányzatokat
ahelyett, hogy több pénzt adott volna az önkormányzatoknak a működésükhöz, jelentős
összegeket vett el az önkormányzatoktól, így Kiskunhalastól is.
Teljesen ellehetetlenítette így az önkormányzatok munkáját. Ezért kell itt helyben is nagyon
takarékoskodni. Kevesebb pénz jut az intézmények felújítására, a helyi Kisebbségi
Önkormányzatok működtetésére, nem jut pénz fejlesztésekre. Az önkormányzat a
pályázatokhoz a saját erőt is csak hitelből tudja fedezni. Kevesebb pénz jut a szociális
feladatok ellátásánál, pl. az átmeneti segély, ápolási díj, jövedelempótló támogatás ,
gyermekvédelmi támogatás és az időskorúak járadéka kifizetésére is.
Kevesebb pénz jut az idén az oktatási feladatok kiadásaira, a családi napközik támogatására
vagy a partnervárosi kapcsolatok finanszírozására.
Sokkal kevesebb pénz jut az idén az alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatására.
Az önkormányzat költségvetési hiányát 454.677 E Ft-ban állapították meg. Mindezeket
elfogadhatatlannak tartja a FIDESZ frakció, ezért nem támogatják a 2006 évi költségvetés
elfogadását.
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Horváth Etelka képviselő:
Ez az egyik legfontosabb utolsó döntése lesz a képviselő-testületnek. Ez határozza meg a
város fejlesztését, intézményeinek működtetését. Az előterjesztésből kitűnik, hogy nem volt
könnyű ezt a költségvetést összeállítani, úgy megtervezni, hogy az intézmények működését a
város alkalmazottainak bérét és a megfelelő arányú fejlesztéseket is tartalmazhassa ez a
tervezet.
Akik az összeállítást készítették és a végső számokat kialakították, jó munkát végeztek, mert
ebben a gazdasági helyzetben jobb költségvetést készíteni nem lehetett.
A város pénzügyi vezetőitől, az intézmények igazgatóitól rendkívül szigorú gazdálkodást
kíván az idei költségvetési év. Mégis elfogadják, mert jól tudják, hogy a város nehéz pénzügyi
helyzete az intézmények sorsa és nehézsége is, ebben osztozni kell.
Az önkormányzat elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy elmondhatja, hogy kiszámíthatatlan
költségvetési körülmények között is elvégezte a gazdasági programban meghatározottakat.
Megteremtették annak alapját, hogy a város távlatokban is tudjon gondolkodni. Némi
megelégedettséggel nyugtázzák azt a tényt, hogy elképzeléseik kevés kivételtől eltekintve
teljesültek.
A költségvetési rendeletet elfogadhatónak tartja és erre kéri képviselőtársait is.
Gép Károlyné képviselő:
Cáfolja Aradszky Lászlóné képviselő véleményét. Folyamatos változások idejét élik. A
szociális törvény 68. változását élte meg, és így alakult, hogy a gyermekvédelmi támogatást
megszüntette – 150 millió Ft-ot a szülők zsebébe küldött e helyett - az a 150 millió amivel a
gyermekvédelmi támogatást kapta meg az önkormányzat, azt a szülők kapják meg
közvetlenül.
Az ingyenes gyermek étkeztetés ennek ellenére tovább folyik, ami plusz költségvetési
támogatás.
Az ápolási díj sem csökkent, hanem emelkedett, csak az alanyi jogú jogosultságot előzetesen
felülvizsgálják.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Véleményét úgy alakította ki, hogy a összehasonlította soronként a 2005. és a 2006. évi
költségvetést.
Saár László képviselő:
Még nem fejezték be a négy éves ciklust, de az évet már nem fogják befejezni.
A Szabadelvű Kör a koalíciós megállapodást áttekintve és az elmúlt időszakot, arra a
megállapodásra jutott, hogy a koalíció elérte a célját.
Utolsó évi költségvetés egy kényszerpálya már. Szerették volna, 50 millióval a bevételt
csökkenteni, 150 millióval a kiadást növelni. A fejlesztési célokból elvenni nem lehetett, ezért
maradt az eredeti tervezet.
Biztosítható ebben az évben is az intézmények működése, egyre szűkösebb feltételek mellet. Az
önkormányzat reformja tovább nem halasztható. Belső struktúra szerkezetét érinteni fogja az
önkormányzati választás.
A költségvetést elfogadhatónak tartja a Szabadelvű Kör.
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Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Megítélése szerint nem tudatosult, hogy az előző Kormány közel 500 milliót vett ki az
önkormányzatok zsebéből. Csatári József országgyűlési képviselő közreműködése
eredményeként juthattak vissza a kiszorított helyzetből. A Képviselőasszony segítségére nem
számíthattak akkor. Amikor az Országos Egészségügyi Pénztár a kórháztól komoly összeget
vont el az oxigenátor használata miatt, akkor számíthattak ellenséges magatartására.
Amikor kiderült, hogy az elvonás törvény ellenes volt, a támogatása szintén elmaradt.
Dél-Alföldi regionális fejlesztés során az ivóvízminőség javítás is megindult. Halász Balázs
képviselőtől furcsának ítélte ezzel kapcsolatos hozzászólását. Feltehetően a külterületen is
gyakran elmondja az embereknek, hogy nekik is joguk van az egészséges ivóvízhez mint a
belterületen élőknek. Sérelmezi azt a megnyilvánulását is, hogy nem volt üzlet egy ember
számára az ivóvizet bevezetni. Sajnálatosnak tartja, ha az önkormányzatiságot üzleti
alapúnak ítéli valaki is a képviselők közül. Azoknak az embereket az érdekeit kell
képviselniük, akik ebben a városban laknak.
Szabó Károly képviselő:
Átgondolt és a lehetőségek között jól kialakított költségvetésről szavazhatnak. Külön is
megköszöni a város társasházaiban élő emberek nevében a felújítási keret megemelt 30
milliós támogatását. Csodálkozik a FIDESZ frakció költségvetés megszavazásától való
elzárkózását, mert akkor ezt a tételt sem szavazza meg.
A rossz lobbyzás megjegyzésre elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kiskunhalason több intézményt tart fenn, több mint 500 dolgozót fizet, akik a város lakói és az
SZJA megmaradó része ehhez az önkormányzathoz érkezik. Némi részük van abban megyei
képviselőknek, hogy a megye ebben a városban egyetlen intézményt sem zárt be, pedig
megtehette volna, mert nem intézményt vett át, hanem feladatot.
Fejlesztéseket is hajtott végre a Garbai Sándor Szakközépiskolában és várhatóan a
Mozgássérült intézet is új helyre kerül, ami közel 100 milliós támogatás. Több pályázatban pl.
közoktatási, közalapítványi pályázatokban az ismert eredményeket érték el.
Halász Balázs egyetlen jogos felvetése a buszmegálló áthelyezése, valóban nem valósult
meg. Nem tudta, hogy a Tűzoltó Laktanyánál sok közmű fut a föld alatt. Annak ellenére, hogy
a költségvetésben a városnál és a megyénél is volt fedezet erre ( 4-5 millió Ft) kiderült, hogy
a közművek kiváltásának ára közel 10 millió Ft.
Malom megrongálódásánál is 2 millió Ft-al azonnal segített a megyei önkormányzat.
Dr. Nagy András képviselő:
Megkapta a kiegészítő táblázatot és azon 5.110 E Ft-ról az egészségügyi támogatás 3.5
millióra csökkent le. Sok civil szervezet jut így kisebb támogatáshoz, mint pl. a szenvedély
betegek klubja. Sajnálatosnak tartja.
A költségvetés olyan, amilyen, az a lényeges, hogy működni tudjon a város, hogy mit hoz a
jövő az más kérdés.
A közigazgatás reformjának szükségességét elismerik. Megítélése szerint most Alkotmány
módosítást kellene végezni.
Európai Unióhoz tartoznak és annak az Alkotmánya sem elfogadott még, ami komoly gondot
jelent.
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Véleménye szerint komoly regionális fejlesztés várható. Azt senki nem tudja, hogy egy ekkora
város mint Kiskunhalas hogy fog járni. A helyi fejlesztések véleménye szerint csak a jó
lobbyval biztosítható.
Jerémiás Béláné képviselő:
Szeretné visszautasítani, ami Dr. Szabó Erika munkájáról elhangzott. Személyesen beszéljék
meg a nézetkülönbségeket, vagy teremtsenek erre fórumot.
Dr. Várnai László polgármester:
Ez utóbbihoz fűzi, hogy mint politikai szereplő, bármikor kritika alá vonható. Ezt vállalta,
ezért jelenléte ehhez nem szükséges.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Összefoglalójában elmondja, hogy a költségvetés a lehetőségek közötti választás művészete.
Az elképzelések határtalanok, amit a lehetőségek behatárolnak. Az arányok megtalálása
esetén nagy feladatokat tudnak végrehajtani. Kiskunhalason ez történt.
FIDESZ program szerint rosszabbul élünk 28%-os reálbér növekedés mellett. 3 hónapja az
egész országban ezt hirdeti. Rosszabbul élnek az intézmények. Elterjedt, hogy Kiskunhalason
két iskolának szénszünetet rendelnek el. A gyermekek nem tudnak enni, amiről egy plakát ad
hírt a VOLÁN Buszmegállónál (nem mondta, hogy a FIDESZ tette ki ) és sorolhatná…
Azt a képet akarják felvázolni, hogy Orbán Viktor Kormánya esetén az ország helyzete
felragyog és innentől kezdve a kánaán jön el. Mondják ezt arról az Orbán Viktorról, aki
2002-ben 140 millió béremelést nem finanszírozott ki az intézmények felé.
Azzal ért egyet, hogy az önkormányzati finanszírozás változatlan tartalommal szűkülő
forrásokat biztosít.
A központi költségvetésben 10% körül minősíthető a költségvetés hiánya, akkor az
alrendszerében is megjelenik ez a hiány. A kérdés az, hogy mire teszik a hangsúlyt.
Kiskunhalason a fejlesztésre teszik a hangsúlyt.
Egyszer elmarasztalják a költségvetés készítőit, hogy nagy a hiány, de közben az Európai
Uniós fejlesztéseket szorgalmazzák.
A sikertelen lobbyhoz fűzi, hogy Kiskunhalas városban ennyi fejlesztési forrás még nem
érkezett. Külön köszöni a megyei közgyűlés képviselőinek, hogy nem csak a megyénél, hanem
a Dél-alföldi Területfejlesztési Tanácshoz is elvitték az igényeket. A több százmillió elnyert
pályázati pénzhez képest megjegyezni, hogy 2 millió nem realizálódott a megyétől kért
segítségből ennyivel szemben, az komolytalan dolog.
Kétségtelen, hogy az országgyűlési képviselő lobbyja sikertelen 8 éve. Munkája nem
megfelelő. Volt országgyűlési képviselőként jól tudja, hogy a költségvetés tárgyalásánál nem
lehet módosító indítványként a helyi szennyvíztisztítás támogatására pénzt kérni. Ilyen
programokhoz címzett-, vagy céltámogatásból lehet segítséget kérni.
Létszám stop vonatkozásában mondja el, hogy az intézményvezetőkkel megállapodtak, hogy a
bármilyen változás következik be az önkormányzatoknál, a meglévő munkavállalókkal úgy
gazdálkodjanak, hogy a jelenleg munkában lévőket meg tudják védeni. A változó gyermek
létszám mellett hatékonyan kell az intézményeket fenntartani.
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Egyetért Gép Károlyné felszólalásával, hogy elvárható a közalkalmazottaktól és a
köztisztviselőktől is, hogy tudásuk teljes javát nyújtva alapozzák meg azt a minőségi munkát,
amivel minél több hasznot és normatívát tudnak biztosítani a város száméra, illetve minden
információval legyenek a városvezetése segítségére abban a vonatkozásban, hogy bármikor
normatíva visszaigénylésre van szükség, arról időben tudjanak.
A sporttámogatás feladattal nem terhelt része az első félévre vonatkozó összeg. A félévi
költségvetési módosításnál visszatérnek a második félévi támogatásra.
Tanyavillamosítás terén a Csigabiga dűlő villamosítására 13 milliót fordítottak. A DÉMÁSZ
RT-vel egy megállapodást kötöttek, hogy emelt számlák fizetésével a fejlesztéseket építsék be a
terveikbe.
A konkrét tanyavillamosítást a „Találjuk Ki Kiskunhalas „ programban szerepel. Ma volt az
első megbeszélés erre vonatkozóan Kisteleken, hogy miképp lehetne az Uniós támogatási
rendszerbe beépíteni ezt az igényt.
Végül ismerteti, hogy az önkormányzati finanszírozás két oldalú. Részben a központi
költségvetésből, részben a saját bevételből finanszírozza az önkormányzat részben kötelező,
részben önként vállalt feladatait.
A Kormány pénzügyi szabályozással kényszeríti ki a közigazgatás átalakítását. Ez tudatos
politikai törekvés. Nem az ellehetetlenítés a cél, hanem rávenni a politikai partnereket, hogy
próbáljanak meg közösen gondolkodni. Ez a kérdés az egész önkormányzatiságot érinti.
Ennek fényében kell vizsgálni a költségvetést. Döntésüket a Gazdasági Program és a
költségvetési koncepció tartalma alapján készítették elő.
Ezek tükrében javasolja a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet elfogadását.
No: 10
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 16:37:48
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Dr. Várnai László polgármester:
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Kéri Imrehegy település képviselő-testületének szavazatát a saját költségvetésének
elfogadásáról, és a képviselők szavazatát is az együttes költségvetés elfogadásáról.
Az imrehegyi képviselő-testület 5 igen ( egyhangú) szavazattal elfogadja költségvetését.
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 16:38:47
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Dr. Várnai László polgármester:
A költségvetés végrehajtását tartalmazó határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 12
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 16:39:16
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 10/2006.(III.01)
rendeletét az alábbiak szerint:

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2006. /III.01./ számú rendelete
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről”

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992.
évi XXXVIII. tv. 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló CLIII. tv.
alapján Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről és annak
végrehajtására
vonatkozó
szabályokról
az
alábbi
rendeletet
alkotja:
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1. §

4. Alcím: Felsővárosi Általános
Iskola - Pirtói tagintézmény
5. Alcím: Kertvárosi Általános
Iskola
6. Alcím: Szűts József Általános
Iskola

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre
és
bizottságaira,
az
önkormányzat polgármesteri hivatalára és
az önkormányzat intézményeire.

4. Cím: Diákotthoni, kollégiumi ellátás
1. Alcím: Bernáth Lajos Kollégium

A k ö lts é g v e té s c ím r e n d je , b e v é te l e i é s
k ia d á s a i
2. §

5. Cím : Szociális alapellátás
1. Alcím : Egyesített Szociális Otthon

/1/ A képviselő-testület a költségvetési
címrendet 2006. évre a következők szerint
határozza meg:

6. Cím: Szociális alap- és szakellátás
1. Alcím:
Családsegítő
Gyermekjóléti Szolgálat és
Krízisellátó Intézmények
2. Alcím: Nefelejcs Szakosított
Otthon

1. Cím:
Kiskunhalas
Város
Önkormányzata
1. Alcím: Polgármesteri Hivatal
2. Alcím:
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
3. Alcím:
Német
Kisebbségi
Önkormányzat

7. Cím : Önkormányzati Tűzoltóság
1. Alcím: Önkormányzati Tűzoltóság

2. Cím: Óvodai nevelés, iskola előkészítés
1. Alcím: Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete
2. Alcím: Városi Bölcsőde
3. Alcím: Százszorszép Óvodák
4. Alcím: Napsugár Óvodák és
Bölcsőde
5. Alcím: Bóbita Óvoda és Bölcsőde
6. Alcím: Városi Könyvtár
7. Alcím: Városi Sportintézmény

8.
Cím: Iskoláskorúak gimnáziumi
oktatása
1. Alcím: Bibó István Gimnázium
9. Cím: Iskoláskorúak szakközépiskolai
oktatása
1. Alcím: II. Rákóczi Ferenc
Mezőgazdasági,
Közgazdasági
Szakközépiskola

3. Cím:
Iskoláskorúak
általános
iskolai oktatása
1.
Alcím: Általános Művelődési
Központ
2. Alcím: Fazekas G. Általános
Iskola
3. Alcím: Felsővárosi Általános
Iskola

és

Informatikai

10. Cím: Kommunális és városüzemeltetési
feladatok
1. Alcím: Halasi Városüzemeltetési
Igazgatóság
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/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat
2006. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét
5.892.992 E Ft-ban,
ezen belül:
a m ű k ö d é s i c é lú k ia d á s t
5 .0 8 6 .8 6 0 E F t- b a n ,
a kiadásokon belül:
- a személyi jellegű kiadások
- 2.531.108 E Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő
járulékokat
793.688 E Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat

statisztikai állományi létszámot 1134,5
főben határozza meg.
/3/ Az önkormányzat bevételeinek és
kiadásainak mérlegét az 1/a. számú
melléklet tartalmazza.
/4/ A 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet
19.§. (1) a) pontja szerinti bevételek
jogcímenkénti összegét a képviselő-testület
az 1. számú melléklet szerint határozza
meg.
/5/ Az önkormányzat 2006.évi összes
bevételének és kiadásának mérlegét, a
2006.évi bevételeket és kiadásokat,
valamint az önkormányzat 2007-2008.évi
várható bevételeit és kiadásait az 1/a., 1/b.
és 1/c. számú mellékletek tartalmazzák.

1.108.042 E Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatását
780 E Ft-ban,
- pénzeszköz átadást, egyéb
támogatást
581.045 E Ft-ban,
- céltartalékot

/6/ Az önkormányzatot megillető állami
támogatás jogcímeit, összegét, mutatóit, az
SZJA átengedett részét az 1/d. számú
melléklet tartalmazza.

7.297 E Ft-ban,
-

általános tartalékot

-

50.000 E Ft-ban,
államháztartási tartalék
14.900 E Ft-ban.

/7/ Az önkormányzat képviselő-testület
által meghatározott bevételeit költségvetési
szervenkénti részletezésben a 2. számú
melléklet tartalmazza.
/8/ Az önkormányzat képviselő-testület
által meghatározott kiadásait költségvetési
szervenkénti bontásban a 3. számú
melléklet tartalmazza.

a fe lh a lm o z á s i c é lú k ia d á s t
8 0 6 .1 0 2 E F t- b a n ,
a kiadásokon belül:
az önkormányzati felhalmozás
összegét
67.287 E Ft-ban,
- az intézményi felhalmozás
összegét
562.387 E Ft-ban,
- hiteltörlesztést
134.574 E Ft-ban
- céltartalék
41.884 E Ft-ban
állapítja meg.
-

/9/ Az önkormányzat és intézményeinek
létszámirányszámát a 3/a. számú melléklet
tartalmazza.
/10/ A képviselő-testület az önkormányzat
2006. évi központilag kezelt felhalmozási
kiadásait feladatonként a 4. számú
melléklet szerint állapítja meg. Az
intézmények
2006.évi
felhalmozási
kiadásait beruházási célonként a 4/a.
számú melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület az éves engedélyezett
létszámkeretet 1139,5 főben, az éves
átlagos

/11/ A képviselő-testület a polgármesteri
hivatal 2006. évi kiadásait feladatonként
az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

40

A kapcsolódó részfeladatokat az 5/1., 5/5.,
5/7., 5/8., 5/9., 5/12.számú mellékletek
részletezik.

/16/ Az önkormányzat
közvetett támogatásokat
melléklet mutatja be.

/12/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2005. évi költségvetése 11.640 E Ft,
melyből
Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának támogatása 11.000 Eft,
az állami támogatás összege : 640 EFt. A
Cigány Kisebbségi Ön kormányzat
kiadásait és bevételeit a 6. és 6.a. számú
melléklet tartalmazza.

/17/
Az
önkormányzat
előirányzat
felhasználási ütemtervét a 10. számú
melléklet tartalmazza.

által nyújtott
a 9. számú

/18/ A képviselő-testület a 28/2001.(IX.27.)
Ktr.számú rendeletében meghatározott
juttatásokra és támogatásokra 2006.évben
kifizethető kereteket a 12.sz. melléklete
szerint határozza meg.

/13/ A Német Kisebbségi Önkormányzat
2006. évi költségvetése 2.860 E Ft, melyből
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
támogatása 2.220 E Ft, állami támogatás
640
Eft.
A
Német
Kisebbségi
Önkormányzat kiadásait és bevételeit a 7.
és 7.a. számú melléklet tartalmazza.

/19/ A képviselő-testület a költségvetés
egyensúlyának megteremtése érdekében
454.677 E Ft hitel felvételét határozza el. A
hitel felvételére a képviselő-testület a
polgármestert hatalmazza fel - a jegyző
ellenjegyzése mellett -, az adott
gazdálkodási helyzethez igazodóan a
tényleges szükséglet mértékéig, az elérhető
legkedvezőbb hitelfeltételek mellett. A
képviselő-testület kötelezettséget vállal
arra, hogy a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeit a kiadások között első
helyen
szerepelteti
jóváhagyott
költségvetésében a hitel teljes futamideje
alatt.
A tervezett 454.677 eFt hitel összegéből :
133.414 E Ft működési hitel
321.263 E Ft fejlesztési
hitel.
A 321.263 eFt fejlesztési hitel célokat a
képviselő-testület a 4.számú melléklet
szerinti előirányzatok fedezetére hagyja
jóvá.

/14/ Az önkormányzat adósságállományát
és kezesség- és garancia vállalását lejárat,
hitelezők és célok szerinti részletezésben a
8/1.
és
8/2.
számú
mellékletek
tartalmazzák.
/15/ A többéves elkötelezettséggel járó
feladatokat
a
képviselő-testület
a
következők szerint határozza meg :
a) szennyvíz csatornahálózat bérleti díja
b)szennyvíztelep adásvételi szerződés
semmissége miatti tartozás elismerés
c)
intézmények
belső
világítás
korszerűsítése
A feladatok számszerűsített, évenkénti
ütemezését a képviselő-testület a 8/3.
számú mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá.

/20/ Az önkormányzat által adott kölcsönök
állományának lejárat szerinti kimutatását
a 13.sz. melléklet tartalmazza.”
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43//2006.Kth
Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről
szóló rendelet végrehajtása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 180.000 eFt összegű folyószámla
hitelszerződését 200.000 eFt-ra megemeli.
A képviselő-testület a folyószámlahitel szerződés megkötéséhez hitelfedezetként
felajánlja a kiskunhalasi OTP Bank Rt-nél vezetett 11732064-1533880602440000 számú építményadó beszedési számlára, a 11732064-1533880602820000 számú magánszemélyek kommunális adó beszedési számlára, a
11732064-15338806-03090000 számú tartózkodási idő utáni idegenforgalmi
adó számlára és a 11732064-15338806-03540000 iparűzési adó beszedési
számlára befolyó helyi adó bevételek engedményezését a folyószámlahitel és
kamatai mértékéig.
Határidő: 2006. április
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
2. A képviselő-testület a 2006. évi költségvetés teljesítéséhez 133.414 eFt működési
hitelt és 321.263 eFt fejlesztési hitelt kíván igénybe venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
a./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelszerződésből
fakadó kötelezettségeit a kiadások között első helyen, a hitel teljes futamideje
alatt betervezi és szerepelteti jóváhagyott költségvetésében.
b./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzintézettel történő
tárgyalások és a közbeszerzési eljárás lefolytatására valamint a hitelszerződés
aláírására.
c./ A képviselő-testület nyilatkozza, hogy Kiskunhalas Város 2006.évre
tervezett hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá (1990.évi LXV.tv.88§.).
d./ A képviselő-testület a 2006.évre tervezett 321.263 eFt fejlesztési hitel céljait
Kiskunhalas
Város
2006.évi
költségvetéséről
szóló
rendeletének
(továbbiakban: R) 4/b.számú melléklete szerint hagyja jóvá a R. 4.számú
melléklete szerinti költségelőirányzatok egyidejű elfogadása és az egyes
hitelcélok és hitelarányok átjárhatósága mellett. A jelzálog biztosítékról a
képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően dönt.
3. A Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetéséről szóló törvény 52.§ bekezdésében
leírtakra figyelemmel az önkormányzat által kötelező jelleggel tartalékolt 14.900
eFt az Önkormányzat költségvetésében mindaddig zárolva van, míg az
államháztartási tartalék felszabadításáról a Kormány nem rendelkezik.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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4. Az költségvetési intézményeknél az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó mértékű
- árubeszerzésre, építési beruházására, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát),
tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott időre kötött
szerződés tartalmát valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatokat a
fenntartó fele jelezni kötelesek, annak érdekében, hogy az Kiskunhalas Város
Önkormányzat honlapján (www.kiskunhalas.hu).
Határidő : a szerződést követő 30 napon belül
Felelős: intézményvezetők
5. Az adóhátralékok csökkentését eredményező behajtási munka hatékonyságát
növelni kell.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr.Ferenczi Mária jegyző
Posgay Gábor hatósági osztályvezető
6. Az év közben teljesített működési bevételi többlet a kiadási oldalon a vele szemben
indokoltan felmerült kiadásokra fordítható. A működési bevételi többlet
költségvonzat nélküli része elvonható.
Határidő: azonnal
Felelős : intézményvezetők
7. A költségvetési kiadások csökkentése érdekében a fennálló hitelállományunk
átütemezése szükséges. Haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a megfelelő
pénzintézettel, hogy az adósságszolgálatunk kötelezettségei kiegyensúlyozottabbak
legyenek 2006-ban illetve az azt követő években.
Határidő: azonnal
Felelős: Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály vezetője
8. 2006.évben is folyamatosan keresni kell mind fenntartói, mind intézményi oldalról
a gazdaságos, költségkímélő olyan intézmény működtetési lehetőségeket,
megoldásokat amelyek az alapellátás színvonalát illetve a feladatellátást károsan
nem befolyásolják.
Határidő: folyamatos
Felelős : Dr. Várnai László
Kabinet tagjai, Intézményvezetők
9. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2006.
évi hiányának enyhítésére, a működőképesség biztosítása érdekében kiegészítő
támogatást igényeljen a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló
2005. évi CLIII.törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján, az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására elkülönített
központosított pénzalapból.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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10. A 2005. évi CLIII.törvény 6. számú melléklet 1. pontjában foglalt feltételek
teljesítése érdekében a képviselő-testület igazolja, hogy:
a. Kiskunhalas Város lakosságszáma 500 fő felett van
b. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalán túl
intézményeket tart fenn.
c. Kiskunhalas Város Önkormányzat felügyelete alatt működő egészségügyi,
szociális, oktatási intézmények mindegyikének kihasználtsága meghaladja
a 70 %-ot.
d. Kiskunhalas Város Önkormányzata – intézményeit is beleértve –nem
rendelkezik az átmenetileg szabad felhalmozási bevételeken kívül 3
hónapra, vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel, illetve
bank által kibocsátott értékpapírral, állampapírral.
e. Kiskunhalas Város Önkormányzata helyi adók bevezetéséről döntött
(építményadó, iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója,
idegenforgalmi adó).
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária pénzügyi-városfejlesztési főosztályvezető
Megjelölt felelősök.
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Helyi közművelődési feladatokat ellátó intézmények 2006. évi rendezvényés programtervének jóváhagyása.
Írásos előterjesztő mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Három közművelődési szerveződés van, amellyel együttműködési megállapodása van az
önkormányzatnak. Ezek közül az egyik intézmény (Városi Könyvtár ) másik kettő pedig
Kisebbségi Önkormányzat, akik a napi feladatokon túl, közművelődési feladatokat is ellátnak.
Az előterjesztés egyik részében értékelték az elmúlt évi tevékenységüket, másrészt bemutatták,
hogy ebben az évben milyen közművelődési feladatokat kívánnak végrehajtani.

Kérdések
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Hozzászólások
Rostás László képviselő:
Bejelenti, hogy az a civil szervezet akivel közösen pályáztak a rendezvények érdekében,
megszűnt. Ennek figyelembe vételével kéri a programterv elfogadását.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a számszaki javítást az előterjesztés
részének tekinti, arról nem rendel el külön szavazást.
No: 13
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 17:05:25
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44/2006.Kth
Helyi közművelődési feladatokat ellátó
intézmények 2006. évi rendezvény- és
programtervének jóváhagyása
Határozat

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 1. sz. melléklet szerinti
2006.évi rendezvény és programtervét 250.000,-Ft-tal támogatja
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. sz.
melléklet szerinti 2006.évi rendezvény és programtervét 250.000,-Ft-tal támogatja
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat 3. sz.
melléklet szerinti 2006.évi rendezvény és programtervét 250.000,-Ft-tal támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Varga-Sabján Gyula Városi Könyvtár Igazgatója
Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Dr. Schindler Árpád Német Kisebbségi Önkormányzat
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Intézményi felújítási keret felosztása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
A költségvetési rendelet tárgyalásánál az intézményi felújításokra 20 millió Ft előirányzatot
hagytak jóvá.
Ebből 5 millió Ft a Baky kastély felújítására. Erre azért van szükség, mert a Családok
Átmeneti Otthona 17 milliós felújítási programját el kell kezdeni tavasszal, hogy az intézmény
fenntartható legyen illetve a normatív támogatások lehívhatóak legyenek. Ez az 5 millió elég
arra, hogy pályázati alapot képezzenek és az előkészítő tervező munkák elkészüljenek.
Az előterjesztés további része az intézményi felújítási keret megmaradó 15 milliós részének
felosztását tartalmazza, amit az intézményi felújításokat felülvizsgáló bizottság véleménye
alapján készítettek.

Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Nagyon kevés az előirányzat és az intézmények állapota egyre rosszabb. Talán célszerű lenne
mindig kijelölni 1-1 intézményt a teljes felújításra.
Horváth Mihály képviselő:
Az intézményi felújításokat felülvizsgáló bizottság 12 éve működik . Mivel a ciklus végén
vannak, összefoglalást szeretne adni a bizottság nevében az intézmények állapotát illetően.
Kritikus, a működést alapvetően befolyásoló probléma nincs. A következő 4 évben végre kell
hajtani: pl. Molnár utcai átmeneti szálló, aminek felújítása sürgető. A mostani felosztásnál
törekedtek arra, hogy indokolt intézményi probléma esetén a felújítás teljes összegét
megkapják.
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Az orvosi rendelők nem kaptak támogatást ebben az évben, ezért továbbra is probléma a
Szt.Imre utcait rendelő állapota. A következő négy évben ennek sorsát rendezni kell.
A Városháza tömb épület nagyon rossz állapotú, amit a következő négy évben szintén ki kell
javítani.
Általánosságban az idő megérett arra, hogy az intézményekben a fűtés rekonstrukciót
programszerűen el kell végezni. Ez a rendszer nem biztonságos, nem is biztosítható az
kellően. További probléma az akadálymentesítés, amit sokáig már nem lehet halogatni.
A Marx téri tájház állapota is problémás, amivel szintén a következő képviselő-testületnek kell
foglalkoznia.
Ezen felül a lapostetős intézmények tetőcseréjét meg kell valósítani. Műszakilag ez nem jó
megoldás.
Saár László képviselő:
Részt vett az intézmények felújítási igényének ellenőrzésben bizottsági tagként.
Gyermekintézmények felújítását járta végig. Jogosan merült fel az óvodákban, bölcsődékben,
hogy a tavalyi év az iskolák éve volt a felújítást illetően , az idei évnek pedig az óvodák évének
kellett volna lennie.
Erre a következő évet kell kiszemelni.
Egyetért azzal a kijelentéssel, hogy az intézmények nincsenek a működőképességük határán,
de a következő költségvetés alkotásánál fordítsák figyelműket az óvodák felé.
Csáki László képviselő:
A felújításokat felülvizsgáló bizottság évek óta végzi munkáját. Elsődleges szempont az
érintésvédelem megteremtése volt, a beázások, fűtési rendszerek korszerűsítése és állag
megóvás.
A pályázati lehetőségeket figyelni kell.
Könyvtárban mozgáskorlátozottak részére rámpa kiépítése nyertek 500 E Ft-ot. Ezért kaptak
hozzá 400 E Ft-ot, hogy a belső térben is kialakítsák a szükséges változásokat.
Július 15-én mozgáskorlátozottak találkozója lesz Kiskunhalason. Akkorra legalább a külső
megközelítést biztosítani kellene.
Dr. Várnai László polgármester:
Minden évben költségvetési keretet biztosítottak az intézmények felújítására, emlékezteti a
képviselőket, hogy ezen kívül közel 300 milliót költöttek intézmény felújításra.
Soha ennyi pénzt erre a célra nem tudtak biztosítani. Ezért állag megóvásnak nem lehet ezeket
a felújításokat nevezni.
Várható még a Közösségek Házának átépítése, ahol egy galériát kap az önkormányzat.
Amennyiben a mozgássérült intézet is felépül 2006-ban, az is ide sorolható. Szégyenkezni való
okuk nincs.
Az oktatási, ifjúsági és kulturális bizottság indítványát jónak tartja, de ezt eddig is így tették.
Az óvodáknál figyelembe kell venni, hogy ott még a szülők sokat segítenek.
Attól rosszabb állapotban lévő költségvetési intézményeik vannak.

47

Fentiek figyelembe vételével javasolja a képviselő-testületnek az intézményi felújítási keret
felosztásának elfogadását.
No: 14
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 17:19:22
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45/2006.Kth
Intézményi felújítási keret felosztása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2006. évi intézményi felújítási keret felosztását az
alábbiak szerint jóváhagyja.
Intézmény
Felújítási munka
eFt
Bádogos szerkezetek felújítása
1 Polgármesteri Hivatal
300
Tanácsterem klímaberendezése
1 000
lépcsőházi üvegezés
2 Családsegítô Központ
100
Tálaló konyha, udvarburkolat ,festés
3 Átmeneti Szálló
400
előtető javítás
4 Egészségház
60
homlokzati nyílászáró csere
5 Bölcsôde
200
Bejárati ajtó csere
6 Lomb utcai Óvoda
150
Konyhai és mosdó burkolatcsere
7 Felsôvárosi Óvoda
300
Konyha, melegvízcsap csere
8 Átlós u-i Óvoda
25
Sövény telepítése
200
szennyvízvezeték cseréje
9 Magyar u-i Óvoda
500
Magyar u. kapu javítás
10 Szilády Á. u-i Óvoda
50
Mosdók felújítása, csapok cseréje
150
Parketta csere csoportszobában
11 Ady E. u-i Óvoda
210
pályázati önerő
12 Bóbita Óvoda
500
Szennyvízrendszer felújítása
13 Bajza u-i Óvoda
500
Sportcsarnok parketta lakkozás
14 ÁMK
340
Átjáró folyosó lapostető szigetelés
15 Fazekas Gábor u-i Ált.I.
600
Pacsirta u. csapadékelvezetése
16 Felsôvárosi Ált.Isk.
300
akadálymentesítés
17 Kertvárosi Általános Iskola
500
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Tornaterem kopolit üveg felújítás 6x160 eFt
Régi kazánház átalakítása (raktár, étkező)
festés
beázás javítása
Kazáncsere
Konyhai nyílászárók cseréje
Szent Imre u. 13.
homlokzatvakolatok, bádogos munkák
fűtésrendszer szabályozás
25 Bibó I. Gimnázium
26 II. Rákóczi F. Szakközépiskola érintésvédelem
Tetőjavítás, elektromos és vizesblokk felújítás
27 Filmszínház
homlokzat felújítása
28 Boróka Civil Ház
állványozás, bádogos, tetőfedő munkák,
homlokzatfelúj. Garbai Szakképző Intézet végzi
csak anyagot kell biztosítani
18
19
20
21
22
23
24

Szűts J. Általános Iskola
Könyvtár
Tűzoltóság
Sportintézmény
Egyesített Szoc. Int.
Idősek Klubja
Garbai S. Szakközépiskola

2005. évről áthúzódó felújítások
ÁMK
Zeneiskola
Bölcsőde
Bóbita óvoda
Eseti Bizottság által felosztott
Műszaki ellenőr díja

villámvédelem
szennyvízcsatorna bekötés
szolgalmi jog alapítása
homlokzat javítás
bádogjavítás

600
400
100
100
300
100
350
800
300
1 000
2 000

920
368
200
250
90
14 288
252

1,5%+ÁFA

Összesen
Tartalék
Mindösszesen

14 540
460
15 000

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Érintett intézmények
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Lakossági járdaépítés 2006 évi támogatása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Felhívja a figyelmet, hogy a támogatási induló összeg nem 10 millió, mert 2.5 millió tavalyi
kötelezettsége van a városnak. Nem tudták emelni a támogatás összegét, ezért jó lett volna, ha
terhelés nélkül tudnának 10 millió Ft-ot nyújtani a lakosság járdaépítéséhez.
Dr. Várnai László polgármester:
A pontosítás érdekében mondja el, hogy az elmúlt évben 4.5 millióval terhelt támogatási
összeget hagytak jóvá, amelynek összege ebben az évben 2.5 millió. Így számolva 2 millióval
jobb az indulási pozíció a tavalyinál.
Ez sem kevés összeg, mert egyetlen ciklus alatt sem épült ennyi járda a városban mint az
elmúlt négy évben.
Más észrevétel nem lévén javasolja a képviselő-testületnek a támogatás összegéről szóló
határozat elfogadását.
No: 15
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 17:21:47
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46/2006.Kth
Lakossági járdaépítés 2006. évi támogatása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a lakossági járdaépítések 2006. évi támogatásának
mértékét az éves költségvetési előirányzaton belül a következők szerint állapítja meg:
- új betonjárda építésére

2.500,.- Ft/m2
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- térkőből épített járda építésére

3.000,- Ft/m2

A támogatás előzetes igény-bejelentés alapján, kezelői hozzájárulás megadása után
biztosítható.
A támogatási rendszerről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00013 Új napirendi pont
13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Kht 2006. évi üzleti
tervének elfogadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Az OTP Bank RT átköltözése az intézményben megvalósul? Ha létrejön hogyan érinti a Kht
munkáját, illetve az üzleti terv végrehajtását?
P. Szabó Károly képviselő:
A Múzeumkerti rendezvény elmarad?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az OTP Bank RT bejelentette, hogy a
Közművelődési Központ egy részét kívánja igénybe venni március 20-át követően.
Biztonságtechnikai átalakításra van szükség a bank épületében. A nagy termet és a teremtől
jobbra eső helyiségeket vennék igénybe. Ebből bérleti díjak folynak be. Dr. Fődi István a TÖV
Kft ügyvezetője dolgozik a bérleti díj kialakításán. Holnap délelőtt tárgyalnak az OTP Bank
Rt-vel. Ez nem befolyásolhatja a Közművelődési Kht üzleti tervének végrehajtását.
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A múzeumkerti esték rendezvény biztosításához a pályázati lehetőségeket kell megvizsgálnia a
kht-nak. Ez saját kompetenciájába tartozó döntés. A bevételekre további figyelmet kell
fordítania az intézménynek.
Senki nem tudja garantálni, hogy a jelenlegi önkormányzati támogatások a jövőben is ezen a
szinten maradnak.
Az önkormányzati támogatás a működésre elég, ezen kívül minden szolgáltatást megfizet az
önkormányzat. Azt nem nagyon szeretik, ha szűkülnek a kulturális rendezvények, de a kht
vezetése törekszik is biztosításukra.
Halász Balázs képviselő:
A Felügyelő Bizottság szerint az üzleti tervet elfogadásra javasolja, de a határozatban utal
arra, hogy az önkormányzati támogatás s 10%-os csökkenése, veszélyezteti a kht. működését.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Bízik abban az üzleti tervet nem veszélyezteti az OTP Bank RT átköltözése, akik az egyébként
is kicsi és egyetlen művelődési központ nagy részét elfoglalják.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja .
Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a Felügyelő Bizottságok nem érdekképviseleti
szervek. Tulajdonos érdekeit kell képviselniük és a jogszabályi feltételek meglétét ellenőrizni.
A művelődési központ más irányú szolgálata bizonyos problémákat okozhat, de azt
rögzítették, hogy a kulturális és művelődési munka jelentős része nem a művelődési házban
folyik .
A helyi kulturális életet nem befolyásolja feltehetően. A már meglévő néhány rendszeres
bérletet pedig át kell tenni más helyszínekre.
A bérletre való hivatkozással nem szeretne elmaradt rendezvényekről hallani.
Megítélése szerint a bérleti díjból az eddig nem teljesíthető felújítások közül
megvalósíthatnak majd néhányat.
Fentiek figyelembe vételével javasolja a Művelődési Központ Kht. 2006 évi üzleti tervének
elfogadását a képviselő-testületnek.
No: 16
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47/2006.Kth
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Kht
2006. évi üzleti tervének elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ Közhasznú
Társaság 2006. évi Üzleti és programtervét a melléklet szerint jóváhagyja, megvalósítását az
Üzleti Tervben foglaltak szerint támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Rémán János ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: TÖV Kft 2006 évi üzleti tervének elfogadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
P. Szabó Károly képviselő:
FB részéről megjegyzi, hogy az Ipari Park terület eladásánál nagyon nagy az átfutási
határidő. Szeretnék ennek felgyorsítását kérni.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a TÖV Kft 2006 évi üzleti tervének elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
No: 17
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 17:35:36
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48/2006.Kth
TÖV Kft. 2006. évi üzleti tervének elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a TÖV Kft. 2006. évi Üzleti tervét és a benne megjelölt
82.697 eFt árbevétellel, 79.461 eFt ráfordítással, 236 eFt várható eredménnyel jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József osztályvezető
Dr. Fődi István ügyvezető
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Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00015 Új napirendi pont
15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: HALASTHERMÁL Kft 2006 évi üzleti tervének elfogadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja. Az ügyvezető távollétét sérelmezi.
A Halasthermál Kft 2006 évi üzleti tervének elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 18
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 17:37:41
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49//2006.Kth
HALASTHERMÁL Fürdő- és Idegenforgalmi Kft.
2006. évi üzleti tervének elfogadása

100.00%

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasthermál Kft. 2006. évi üzleti tervét a benne
megjelölt 90.226 eFt árbevétellel, 90.226 eFt ráfordítással, nulla Ft várható eredménnyel
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jóváhagyja, a Kft. működéséhez szükséges 32.000 ezer forintot a 2006. évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Lőrincz Gábor ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00016 Új napirendi pont
16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend trágya: HALAS TV Közösségi és Szolgáltató Kht 2006 évi üzleti tervének
elfogadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Horváth Mihály képviselő:
Alkalmazotti létszám mekkora?
Halász Balázs képviselő:
A digitalizálás visszafogása nem jelent visszalépést?
A 0 Ft tárgyi eszköz beszerzés tervezését átgondolásra ajánlja.
Dr. Várnai László polgármester:
Nem szándéka az ügyvezetésnek az állapotromlás, de az év kezdésekor bizonytalan a bevételi
lehetőség. Pályázati bevételre számítanak és bíznak a költségvetés eredményességében is.
Pályázati pénzekben bíznak és a költségvetés eredményében is .
Kristóf Imre Halas TV ügyvezető:
A feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Halas TV létszáma 17 fő. Kiegészülnek nem fő
állású dolgozókkal, akik csak néhány műsort vezetnek, vagy alkalmanként írnak cikket. Velük
együtt közel 50 fő az újsággal együtt.
Természetesen a tárgyi eszköz beszerzésre törekednek. Az elmúlt évben 4.8 milliót
fejlesztettek. Az eszközöket szinten fogják tartani. Pályázati lehetőséggel élni fognak.
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A híradó archíválása továbbra is digitális kazettán történik, míg más műsorok VHS kazettán
történik. Más megoldás lehet még a DVD lemezek rendszerbe állítása. De ehhez készülék kell
és beruházást igényel. Olyan műsoruk nincs, ami nem lenne archíválva.
Hozzászólások
Rostás László képviselő:
Országos hálózaton történő megjelenést szorgalmazza. Történnek Kiskunhalason is olyan
rendezvények, amit meg kellene mutatni szélesebb körben is.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Az elhangzottakkal ellentétben hálózati műsor keretében többször találkozik Kiskunhalasi
riportokkal. A lovasverseny például országos hálón szerepelt.
A digitális technikára történő átállásnál komoly technikai fejlesztésre lesz megítélése szerint
szükség. Bízik abban, hogy pályázatok útján megvalósíthatóvá válnak ezek a célok.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Halas TV Kht 2006. évi üzleti tervének
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 19
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50//2006.Kth
HALAS TV Közösségi és Szolgáltató Kht.
2006. évi üzleti tervének elfogadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja a Halas Televízió
Kht. 2006. évi üzleti tervét:
A Halas Televízió Kht. 2006. évi üzleti terve
Tulajdonosi juttatás
Reklám és szolgáltatás bevétele
Újság értékesítés bevétele
Hálózatos műsorkészítés
Értékesített tárgyi eszközök
ORTT támogatás
Egyéb támogatás
Egyéb bevételek
Banki kamat
Bevételek összesen
Személyi jellegű kifizetések
Alkalmazottak bruttó bére
Megbízásos jogviszony
Tiszteletdíj
Bérjárulékok
Egyéb adómentes személyi juttatás (Étkezési, iskolakezdési
tám.)
Utazási költségtérítés
Reprezentációs költség
Anyag költség
Üzemanyagok
Nyomtatvány, irodaszer
Tisztítószer
Áramdíj
Fűtési költség
Műsor dekoráció
Szakkönyvek, újság-előfizetések
Egyéb (kazetta, számítógép tartozék, vezetékek, elem)
Műsorkészítés és reklámszervezés költsége
Műsorkészítés- és újságkészítés vállalkozói költsége
Reklámszervezés vállalkozói költsége
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Bérleti díjak
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34.000 000
39.000 000
10.500 000
0
0
8.452 000
100 000
770 000
20 000
92 842 000
56.758 000
41.250 000
709 000
729.000
10.650 000
1.900 000
1.470 000
50 000
3 792 000
487 000
179 000
10 000
1 271 000
655 000
0
190 000
1 000 000
10.000 000
3.900 000
6.100 000
15 432 000
500 000

Karbantartási költség
Hirdetés, reklám
Oktatás, továbbképzés
Utazási, kiküldetési költség
Könyvelői szolgáltatás
Könyvvizsgálói szolgáltatás
Postai díjak
Telefon költség

1.050 000
100 000
80 000
100 000
892 000
650 000
200 000
1.800 000

Egyéb igénybe vett szolgáltatások (terjesztési díj, smink, stb.)

1.500 000

Nyomdai díjak
Egyéb szolgáltatások
Hatósági díjak
Bankköltség
Biztosítási díjak
Jogdíjak
Különféle egyéb költségek (kamarai, MÚOSZ, HTOE - tagdíj,
pályázati díjak)
Egyéb ráfordítások
Tárgyi eszköz beszerzés
Nemzeti kulturális hozzájárulás
Lízing díj
Iparűzési és társasági és gépjárműadó
Egyéb ráfordítások
Fizetendő ÁFA
Költségek, ráfordítások összesen

8.560 000
1 730 000
50 000
280 000
150 000
880 000

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Kristóf Imre ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét 2007-2013” c. fejlesztési program
megvalósítása tárgyában.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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370 000
5.130 000
0
400 000
0
30 000
100 000
4 600 000
92 842 000

Dr. Várnai László program:
Az előterjesztés az a program, amit a 14 Európai Uniós programból kiválasztottak és azért
hozzák a képviselő-testület elé, mert felhatalmazást kell adnia a tervezés elkezdésére.
A kiválasztott 5 programra, ami részben a II. sz. Nemzeti Fejlesztési Terv, részben a Délalföldi Regionális Fejlesztési Terv ablakai között lehetőség látszik ezekre.
A pénzügyi és Költségvetési bizottsági ülésen megnevezte és a bizottság határozatába foglalta
a felelősöket és a határidőket.
Nem a program belső tartalmát jelentik az egyes fejezeteknél felsorolt megoldási lehetőségek,
hanem az csak felvezetése a témának, hiszen ezen témakörök tervezési időszaka most zajlik a
szennyvíz program kivételével.
Mindem döntési lehetőség előtt megkeresik a képviselő-testület bizottságait és a testületet is.
Nincs előre konkretizálva semmi, ami a belső tartalomban szerepel.
Kérdések
P. Szabó Károly képviselő:
A tanyafejlesztési program benne van a 14 feladatban?
Aradszky Lászlóné képviselő:
Érintett területeken lakó embereket megkérdezik-e? Idő még van erre, mert pályázati
lehetőség sincs még rá.
Váradi Krisztián képviselő:
Az 53.sz. főút várost elkerülő szakaszának építése nem az Európai Uniós forrásból
megvalósítandó terv, hanem az állami forrásból megvalósítandó tervek között szerepel.
Amikor készült a program, akkor még nem lehetett tudni, hogy Uniós források nem csak
gyorsforgalmi utak tervezésére, hanem alsóbb rendű és elkerülő utak építésére is
rendelkezésre áll. Ma már ezzel az információval rendelkeznek, ezért azt kérdezi, hogy ezt a
célt 6. pontként vegyék fel az előterjesztésben szereplő feladatokhoz.
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a tanya programokról ma tárgyalnak
Kisteleken. Több információ esetén ezzel is foglalkoznak, mert nincs semmi lezárva.
Az érintett embereket természetesen megkérdezik. Az egész program így készült. Az ő
javaslatuk alapján állították a programot össze. Azért van hosszabb határidő, hogy a
konzultációkra is legyen idő.
Leghatározottabb álláspontjuk, hogy felkészüljenek a pályázati lehetőségekre.
Ebben a programban csak Európai Uniós forrásokra, saját kezdeményezésű programok
szerepelnek.
Az 53. sz. főút várost elkerülő szakasza állami célberuházás. Amennyiben a Közút Kezelő Kht
kezdeményezi, akkor felvehető ez a feladat is.
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Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Nem tartaná hibának, ha városi szinten is elindítanák az elkerülő út megépítését.
Kiskunhalas városközpont rehabilitációjában szerepel a Bethlen Gábor téri mélygarázs
építése valamint az Eötvös utcának teljes szanálása. Átgondolásra javasolja, mert bizottsági
ülésen is voltak ellenzői.
Horváth Mihály képviselő:
Bizottsági ülésen mondta, hogy amennyiben itt az Uniós támogatásra reményt adó pályázati
projektekről beszélnek, akkor azt javasolja, hogy a szennyvíz kezelést és tisztítás projektet két
szálon futtassák. Ami előttük van arról szól, hogy a Nemzeti Fejlesztési célok között van egy
ilyen ablak, remény van a pályázat sikerére. Az Unió világosan közzétette, hogy kiemelten
csak a térségi és regionális projekteket támogatja. A környező kistelepülések a szennyvíz
tisztítási problémájukat önállóan akarják megoldani, így ez a projekt már nem lehet térségi
szemléletű. Próbálják meg másik szálon is kidolgoztatni, úgy, hogy ne a szennyvíz tisztítás
legyen a fő cél, hanem a víz visszatartás. Van rá lehetőség.
A Bethlen Gábor téri mélygarázs lehetőségével nem tud azonosulni, mert nem látja sem a
pénzügyi, sem a szakmai hátterét. Más megoldást is ki kell találni.
Az a baj ezzel, hogy a város szívébe hozza be a forgalmat és a környezetszennyezést ezzel
generálja.
Dr. Várnai László polgármester:
Felhívja a figyelmet, hogy nem eldöntött szabályokról van szó, hanem 5 projektnél szeretnék
elindítani a tervezési munkát.
Nagy Péter képviselő:
A városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság ülésének nagy része ezzel a napirendi pont
tárgyalásával telt el.
Mindig az jött elő, hogy behozzák a városközpontba a forgalmat, ha itt akarnak kialakítani
mélygarázst.
Ahol tapasztalatszerzés céljából megtekintettek ilyen kialakításokat, ott mindenhol a
városközpontban volt a mélygarázs. A városházával szemben, a közintézmények alatt. Ezek
nagyon jól működtek. A város szélétől digitális kijelzési táblán mutatták, hogy melyik
garázsba irányítják a forgalmat, mert ott van hely.
A város léptékénél fogva a város külső részén épített mélygarázs járhatatlan út.
Az a kérése, hogy álljanak le ezzel az érveléssel, mert ez szakmailag nem megalapozott ötlet.
Hagyják a tervezőkre, hogy oldják meg ők, ne politikusként akarják kitalálni, hogy mit hogy
kell a szakmában megoldani.
Kószó János tanácsnok:
Folytatva az előtte szóló véleményét, csak megerősíti azt. Politikusként nem értenek ehhez.
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Ezt a szakemberek fogják eldönteni, hogy szerintük mi a célszerű és utána a testület dönthet,
hogy azt elfogadja, vagy nem.
Horváth Mihály képviselő:
Nem volt szándékában hisztérikus vitát gerjeszteni, csak megpróbált szakmailag egy kérdést
megközelíteni. Úgy érzi, hogy az elmúlt 16 évben a megfogant gondolatai nem voltak
haszontalanok. Valamennyire közel áll ezekhez a kérdésekhez.
Véleménye szerint ami le van írva, financiálisan sem közelíthető meg és szakmailag ezzel nem
tud azonosulni. Ezért kéri, hogy más alternatívát is dolgozzanak ki.
Amennyiben az Uniós támogatási prioritásokat vizsgálják, ezek sajnos nem szerepelnek ott.
Dr. Várnai László polgármester:
A határozati javaslat tartalmára hívja fel a figyelmet, mert nagyon eltávolodtak attól a vita
során.
Nem szakemberek a vitában felhozott szempontokhoz, felsorolt németországi és svájci
példákat a mélygarázs központban történő elhelyezésére, ami még mindig nem támasztja alá
az előterjesztésben foglaltakat.
Nem a testület dolga a szakmai vizsgálatok előtt a szakmai megállapításokról dönteni.
Az előterjesztés minden indokolását kihagyhatják, mert az szerepel a programban egyébként
is, amit közösen elfogadtak.
Lezárva a vitát, a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek, a pénzügyi
és költségvetési bizottság által megjelölt határidőkkel és felelősökkel együtt.
No: 20

Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 18:07:36
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51//2006.Kth
„Találjuk ki Kiskunhalas Jövőjét” 2007-2013 c.
fejlesztési program megvalósítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Találjuk ki Kiskunhalas
jövőjét!” 2007 – 2013. hosszú távú fejlesztési program tervezett beruházásai közül –
összhangban a korábban hozott határozattal , az alábbi projektek kidolgozását határozza el, a
melléklet szerinti ütemezéssel:
1. Szennyvízelvezetés és tisztítás projekt
Határidő: 2006. szeptember 3o.
Felelős: Tóth József Városfejlesztési Osztály vezetője,
Farkas István HALASVÍZ Kft főmérnökre
2. Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja beruházás,
Határidő: 2006. december 31
Felelős: Elekné Máté Anita beruházási referens
Farkas István HALASVÍZ Kft főmérnökre
3. Kiskunhalasi városközpont rehabilitációja projekt
Határidő: 2006. december 31
Felelős:Tóth Péter főépítész
4. Tabán városrész fejlesztése projekt
Határidő: 2006. december 31
Felelős:Tóth Péter főépítész
5. Kistérségi jelentőségű kerékpárút projekt
Határidő: 2006. december 31
Felelős Tóth József Városfejlesztési Osztály vezetője
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési Osztály vezetője
Elekné Máté Anita beruházási referens
Tóth Péter főépítész
Farkas István HALASVÍZ Kft főmérnöke
Fődi Gabriella kistérségi referens
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00018 Új napirendi pont
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA.
Napirend tárgya: Közterület-használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr.Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 21

Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 18:08:35
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Dr.Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 11/2006. (III.01)
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2006.(III.01.)
rendelete
a közterület-használat szabályozásáról szóló
28/2004.(VI.02.) számú rendeletének
módosításáról
1. §
A rendelet 3. § (2) bekezdés a./ pontja az alábbiak szerint módosul:
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a./ a közterület fölé 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, fényreklám, mobil tábla, cég- és címtábla közterület fölé
kifeszített transzparens elhelyezésére,
2. §
A rendelet 1. számú mellékletének n., pontja az alábbiak szerint módosul:
n., Mozgóárusítás/mozgóbolt
-

járművel történő árusítás
500,- Ft/nap/jármű
1.500,- Ft/hét/jármű
5.000,- Ft/hó/jármű
50.000,- Ft/év/jármű

-

gépjárművel történő árusítás
1.000,- Ft/nap/jármű
3.000,- Ft/hét/jármű
10.000,- Ft/hó/jármű
1000.000,- Ft/év/jármű

3. §
Ez a rendelet 2006. április 01-én lét hatályba.”
00019 Új napirendi pont
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési választások első fordulóját 2006. április 9-re,
a második fordulóját április 23. napjára tűzte ki. A Választási eljárásról szóló tv. szerint a
szavazatszámláló bizottság három állandó illetve kettő póttagját a képviselő-testületnek kell
megválasztani, a helyi választási iroda vezetőjének az indítványára.
A kiskunhalasi 31 szavazókörben, 156 személyre tesz javaslatot. Valamennyien nyilatkoztak,
hogy velük szemben a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve a
megválasztásukról szóló napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalhatja.
A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására 2006. március 20-ig van lehetőség.
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Az esetleges változások miatt a bizottsági tagok létszámának kiegészítésére vagy
módosítására vonatkozó jogkörét az Ügyrendi Bizottságra javasolja átruházni fent megjelölt
időpontig.

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:2006.02.27 18:11:35
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52//2006.Kth
Szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztása
Határozat
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szavazatszámláló bizottságok tagjait
a melléklet szerint megválasztja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi Bizottságot, hogy amennyiben a
megválasztott bizottságok személyi összetételében 2006 március 20-ig változás történik, azt
kiegészítse illetve módosítsa.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária választási irodavezető
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Választási iroda vezetői
Érintettek.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária választási irodavezető
52/2006 Kth. melléklete
Szavazatszámláló bizottságok
személyi összetétele
01.Szilády Gimnázium
Gál Mihályné
Halmosi Józsefné
Orosz Gáborné
Póttag:
Gál Ernőné
Németh Sándorné

Kossuth u. 6.
Kossuth u. 22/a.
Semmelweis tér 6.
Szász K. u. 3.
Semmelweis tér 8.

02.Ady Endre utcai óvoda
Nagy- Kálózi Pálné
Harmath Jánosné
Gál Katalin
Póttag:
Ignácz Józsefné
Hetyei Józsa

Semmelweis tér 5.
Hősök tere 3.
Semmelweis tér 6
Szász K. u. 35.
Semmelweis tér 5.

03.Nyúl. utcai Szociális Otthon
Vikor Károly
Vikor Károlyné
Kovács Mária Éva
Póttag:
Bóra Irén
Kákonyi Ferencné

Révész u. 12.
Révész u. 12.
Alkotmány u. 39.
Alkotmány u. 11.
Alkotmány u. 41.

04. Baky kastély
Flaisz János
Kiss Zoltánné
Staier Zita
Póttag:
Taskovicsné László Erika
Szakál Sándorné

Alsóöregszőlők 4/a.
Alsóöregszőlők 158.

05. Kertvárosi Általános Iskola I.
Kovács Sándor
Rapcsák Tibor

Stepanek Ernő u. 1.
Gyöngyvirág u. 13.

Lakatos Vince u. 14.
Alsóöregszőlők 14.
Alkotmány u 35.
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Baki Józsefné

Juhat u. 1.

Takács Sándorné
Faddi Kálmánné

Árvácska u. 8.
Nyírfa u. 5.

06. Kertvárosi Általános Iskola II.
Rapcsák Tiborné
Faddi Petra
Baloghné Faddi Helga

Gyöngyvirág u. 13.
Gyöngyvirág u. 3.
Liget u. 3.

Papné Finta Anikó
Liptai Noémi

Kocsis L..u. 40.
Bangó Péter u. 2.

07.Kertvárosi Általános Iskola III.
Opoczki Gizella
Kozsuch Anett
Pap Éva

Imreh Mária u. 4.
Imreh Mária u. 4.
Rekettye
3.

Kozsuch Réka
Lakos Ferencné

Imreh Mária u . 4.
Imreh Mária u. 35.

08. Bibó István Gimnázium
Nagy Dénes
Nemes Antalné
Mátis László

Práger Ábrahám u. 7. I/1. Ajtó
Híd u. 4.
Práger Ábrahám u. 7.

Vojtek Györgyné
Pelikán Istvánné

Nyíl u. 2.
Kertész u. 23.

09. Faház
Csorba Imre
Karaszi András
Király Gábor
Póttag:
Karaszi Anita
Pelikán István

Szilády Áron u 35/a
Magyar u. 11.
Szilády Áron u. 20.
Magyar u. 11.
Kertész u. 23.

10. Felsővárosi Ált. Isk. Pacsirta u. felőli bejárat
Szabó Béla
Kákonyi Lászlóné
Sztankovics Károlyné
Póttag:
Oláh Ferencné
11.Szabadság tér 5.
Nagy János
Nagyné Pál Olga
Szabó Lászlóné
Póttag:
Kertészné Darányi Éva

Vörösmarty u. 13.
Zrinyi u. 13.
Zrinyi u. 18.
Zrinyi u. 18.
Széchenyi u. 56.
Széchenyi u. 56.
Vörösmarty u. 107.
Zrinyi u. 4.
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Sándi Henrietta

Vörösmarty 110.

12. Garbai Sándor Szakközépiskola
Ifj. Bauer Imre
Fekete István
Tarjányi Ildikó
Póttag:
Kuklisné Horváth Ildikó
Tóth Tamás

Járószék u. 44.
Új u. 24.
Járószék u. 12.
Járószék u. 14.
Új u. 33

13. VÍZMŰ II TELEP I.
Bodicsi Gáborné
Becze Balázs
Nógrádi Lajosné
Póttag:
Bognár Mihályné
Tarjányi Istvánné

Járószék u. 31.
Sóstó u. 41.
Sóstó u. 34.
Járószék u. 33.
Járószék u. 12.

14.VÍZMŰ TELEP II.
Péli Zoltán
Péli Zoltánné
Eszes Béla
Póttag:
Nagyné Kakuk Katalin
Ürmös Balázs

Felsőkistelek 74.
Felsőkistelek 74.
Sóstó u. 47.
Epreskert u. 12.
Korvin u. 3.

15. MÁV Konyha ebédlő Rakodó u. 6.
Nagy Ferenc
Tóth Istvánné
Balics József
Póttag:
Nagy Anikó
Zsömbör József

Pozsony u. 88.
Radnóti u. 12.
Vadkerti u. 6.
Fenyő u. 9
Vadkerti u. 5.

16. Garbai Sándor Szakképző Kollégium
Mészáros Antal
Mészárosné Dr. Nagy-Czirok Katalin
Dávid Istvánné
Póttag:
Szemendei Mihályné
Dávid István

Szélmalom u. 2.
Szélmalom u. 2.
Kölcsey u. 14.
Fazekas G. u. 37.
Kölcsey u. 14.

17. Fazekas Gábor úti Általános Iskola
Ván Józsefné
Farkas Éva
Péter Lászlóné
Póttag:
Molnár Ferencné
Újvári Mihályné

Szabó Ervin u. 17/a.
Kárász u. 1/3.
Szabó E. u. 17.
Szabó Ervin u. 15.
Kárász u. 13/a.

69

18.Volt Kötöttárúgyár portája
Simai Ferenc
Dr. Tüskéné Vaszari Margit
Szabó Lászlóné
Póttag:
Nagy Istvánné
Király Mónika

Tavasz u. 4/b.
Fenyő u. 3.
Tavasz u. 4/b.
Lepke u. 6.
Lepke u. 2.

19. Kuruc vitézek téri óvoda
Gyenizse Sándorné
Papp Illés
Papp Illésné
Póttag:
Kiss Mariann
Galambosiné Kupfermintz Margit

Kuruc vitézek tere 1.
Kuruc vitézek tere 34.
Kuruc vitézek tere 34.
Kuruc vitézek tere 42. 2 ajtó
Kuruc vitézek tere 19.

20.II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola
Szőry János
Szatmári Károlyné
Dufka Sándorné
Póttag:
Torgyik Pálné
Kispál Ernő

Bem u. 4.
Erdei F. tér 6.
Erdei Ferenc tér 5/b.
Erdei F. tér 6/D
Bem u. 3.

21. ÁMK I.
Miklósszegi Valéria
Vass Katalin
Gáldonyi Istvánné
Póttag:
Erhardt Jánosné
Dr. Baics Ágnes

Erdei F. tér 6/c.
Mátyás tér 4.
Erdei F. tér 6/D
Erdei F. tér 6 / f I.emelet
Bercsényi u. 9.

22.ÁMK II.
Puskás József
Puskás Józsefné
Szabóné Vér Éva
Póttag:
Modok Imréné
Harmath Edina

Bocskai u. 7.
Bocskai u. 7.
Lehel u. 1.
Bem u. 7.
Bocskai u. 5.

23. Könyvtár
Szakál György
Urbánné Csábi Piroska
Vígh Tiborné
Póttag:
Szakál Györgyné

Markovics Mária u. 4.
Szövetség tér 2.
Markovics Mária u. 2.
Markovics Mária u. 4.

24. Vasutas Művelődési Ház
Gera László

Szegedi u. 9.
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Bakos Sarolta
Juhász Ildikó
Póttag:
Tancsik Gáborné

Munkács u. 8.
Népfront u. 14.
Népfront u. 3.

25. II. Rákóczi F. Kollégium
Baics Zoltán
Lakatos Lászlóné
Bugyi Lászlóné
Póttag:
Lakatos Tamás
Vargyas Mihályné

Alsószállás 19.
Gábor Áron u. 5.
Alsószállás 40.
Gábor Áron u. 5.
Vasút u. 12.

26. Szt. József Általános Iskola
Csordás Béla
Polyák Miklósné
Torma József
Póttag:
Volovár Margit
Tallér László

Kinizsi u. 4.
József A. u. 3.
Kalap u. 7.
Ősz u. 9.
Szalag u. 13.

27. Lomb utcai óvoda
Eszes Béla
Dicső Lajosné
Dicső Eszter
Póttag:
Harczi Istvánné
Cornea Andrea

Szt. Imre u. 4.
Szt. Imre u. 4.
Szt. Imre u. 4.
Borz u. 4/a.
Dugonics u. 5.

28. Cigány Közösségi Ház I.
Kakuk Gyuláné
Iványi Péterné
Iványi Ágnes
Póttag:
Tölgyesi Ágnes
Budai Jenő

József A. u. 34/a.
Dugonics u. 26.
Dugonics u. 26.
Kármán u. 25
Szállás u. 25.

29. Cigány Közösségi Ház II.
Rokolya Balázs
Rokolya Balázsné
Gerner Józsefné
Póttag:
Vén Eszter
Ács Lajosné

Széksós u. 7.
Széksós u. 7.
Bornemissza u. 17.
József A. u. 29.
Szép u. 10.

30. Tiszti Klub
Csonka Zoltán

Vihar u. 16.
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Cornea Zsolt
Kristóf Imréné
Póttag:
Mózer Gábor
Ács Szilvia

Révész u. 6/a.
Sólyom u. 16.
Révész u. 11.
Szép u. 10.

31. Kunság Volán RT Műszaki telep
Márkus János
Márkusné Mészáros Katalin
Gál Mihály
Póttag:
Máriássy Judit

Róna u. 4.
Róna u. 4.
Tinódi u. 10.
Alkony u. 6.

00020 Új napirendi pont
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a körjegyzőség 2005. évi munkájáról, valamint a hatósági
munka értékeléséről.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Bevezetésként elmondja, hogy 15. éve van körjegyzőségről szóló beszámoló a képviselőtestület előtt. Az Önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény teszi kötelezővé, hogy a
megalakult körjegyzőségeknél a képviselő-testületek előtt minden évben a körjegyző beszámol
munkájáról , valamint az ott végzett hatósági munkát értékelje.
Az Imrehegyi Képviselő-testület az elmúlt héten fogadta el ezt a beszámolót.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 23
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53//2006.Kth
Beszámoló a körjegyzőség 2005. évi
munkájáról, valamint a hatósági
munka értékelése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testület elfogadja a körjegyző beszámolóját a körjegyzőség 2005. évi
munkájáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Polgárőr Egyesületek támogatási pályázatának kiírása.
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 azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázat benyújtásának határideje helyesen, április
30 az előterjesztésben szereplő április 31 helyett.
No: 24
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54//2006.Kth
Polgárőr Egyesületek támogatási
pályázatának kiírása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi pályázatot elfogadja, egyben
megbízza a Közrendvédelmi és Sportbizottságot a benyújtott pályázatok elbírálására.

PÁLYÁZAT
Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot ír ki a polgárőr egyesületek működési
feltételeinek támogatására.
Pályázatot nyújthat be az a Kiskunhalasi székhellyel legkésőbb 2005-ben jogerősen bejegyzett
egyesület, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek és 2005. évben igazolhatóan végzett
polgárőr tevékenységet.
A támogatást a pályázó a 2006. évi működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez,
üzemeltetéséhez, fenntartásához, karbantartásához, továbbá képzéshez és pályázati
önrészként használhatja fel.
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Benyújtás helye: Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas,
Hősök tere 1. – jegyzői titkárság –
Benyújtás módja: Pályázati adatlapon
Benyújtás határideje: 2006. április 01.
Elbírálás határideje: 2006. április 30.
Az elnyert támogatás felhasználásáról készített elszámolást az egyesületnek 2007. január 31-i
határidővel kell benyújtani a pályázat kiírójához.
Pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Városi Rendészetén Kiskunhalas,
Köztársaság utca 1.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Törőcsik Dávid városi rendészetvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00022 Új napirendi pont
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Vízterhelési díj bebocsátókra való áthárítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
A Képviselő-testület 2004. júniusi döntése 2009-ig tartalmazza a szennyvíz bebocsátókra
áthárítható díj mértékét. Időközben megváltozott jogszabályok és a 2005 évi tényadatok
alapján a HALASVÍZ Kft javasolta a 2006 évi áthárítandó díj mértékének csökkentését.
Ezt az előterjesztés tartalmazza.
Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Kérdezi, hogy a szennyvíztisztitó projekt elkészítését követően a díjak áthárítása megszűnik
automtikusan?
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
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Az elhangzott kérdésre válaszolva elmondja, hogy a táblázat első felében szereplő díjak a
kiépített szennyvíz csatornába történő bebocsátókra vonatkozik, míg a 2. pont a település
folyékony hulladékot leürítő által kibocsátott szennyvízre vonatkozik.
Hozzászólások
Aradszky Lászlóné Képviselő:
Már bizottsági ülésen is kifejtette véleményét, hogy a Kormány rendelet ellenére sem ért egyet
a díj áthárításával. A város lakossága nem tehet arról, hogy a szennyvíz tisztító telep nem
100%-osan tiszta vizet enged át. Ezt nem a lakosságnak, hanem az önkormányzatnak, vagy a
HALASVÍZ Kft –nek kellene megfizetnie.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat- tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 25
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55//2006.Kth
Vízterhelési díj bebocsátókra való áthárítás
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX törvénnyel és az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének a
kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés
áthárításának szabályairól szóló 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelettel elfogadott vízterhelési
díj Kiskunhalas Városi Szennyvíztisztító rendszer bebocsátói esetében a szennyvízdíj
részeként, térfogatarányosan kerüljön áthárításra a bebocsátókra.
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Vízterhelési díj mértéke
Áthárított
vízterhelési díj
Ft/m3

díjkategória

Bebocsátás
Jel
2006 évre
körülménye
1./közcsatornába bocsátott szennyvíz esetén
Lakossági kibocsátó
Vc1
5,Intézményi kibocsátó
Vc2
5,Normál
Kiépített
Vc3
6,szenny.
közGazdálkodási
Közepes
csatornába Vc4
célú
10,szenny.
kibocsátó
Erősen
Vc5
15,szenny.
2./települési folyékony hulladék leürítőbe bocsátott szennyvíz esetén
Lakossági kibocsátó
Vt1
10,Intézményi kibocsátó
Vt2
10,Normál
Települési
Vt3
10,szenny.
folyékony
Gazdálkodási
hulladék
Közepes
Vt4
célú
20,fogadóba
szenny.
kibocsátó
Erősen
Vt5
30,szenny.
Kibocsátás típusa

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Mamlecz Benő HALASVÍZ Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00023 Új napirendi pont
23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
Szervezetébe önkormányzati képviseletet ellátó személy delegálása.

Projekt

Ellenőrző

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
Testületi felhatalmazás alapján 2005. november hónapban a polgármester úr aláírta az Délalföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium szerződését. A Konzorcium az első taggyűlését
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januárban tartotta és létrehozott egy projekt ellenőrző szervezetet, amelynek hét település a
tagja. Közöttük egyik Kiskunhalas város.
A projekt ellenőrző szervezetbe a képviselő-testület delegál képviseletet. Az előterjesztés
szerint Dr. Ferenczi Mária jegyzőt javasolják delegálni.
Dr. Várnai László polgármester:
A munka elvégzésével Elekné Máté Anita köztisztviselőt bízzák meg, de delegálni a politikai
vezetőket és a Polgármesteri Hivatal vezetőjét azaz a jegyzőt lehet. A jegyző tud megbízást
adni az általa említett személy részére, aki foglalkozik ezzel a munkával.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
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56//2006.Kth
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Projekt
Ellenőrző Szervezetébe önkormányzati képviseletet
ellátó személy delegálása.
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Dr. Ferenczi Mária jegyzőt az Önkormányzat
képviseletének ellátására a Dél-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Konzorcium Projekt Ellenőrző
Szervezetében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00024 Új napirendi pont
24./NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Báthory u. 1. sz. ingatlan értékesítése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő.
Valamikor régen a város ezt az épületet megörökölte, és később költözött ide a Családsegítő
Szolgálat.
Az épület állapota nagyon megromlott, ezért jó döntésnek tartja, hogy értékesítésre jelölik ki.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 27
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57//2006.Kth
Báthory u. 1. sz. ingatlan értékesítése
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 420 hrsz. alatti 609 m2 területű Kiskunhalas,
Báthory u.1.sz. alatti ingatlanát.
Az értékesítést versenytárgyalás keretében kell lebonyolítani.
A versenytárgyalás lebonyolításával megbízza a TÖV Kft-t.
Az ingatlan értékesítési induló ára 11.200.000 Ft .
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00025 Új napirendi pont
25./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Újfalusi Sándorné 0393/35 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megvásárlási
kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
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58//2006.Kth
Ujfalusi Sándorné 0393/35 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó megvásárlási kérelem
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 0393/35 hrsz. alatti 16502 m2
területű, legelő művelési ág megjelölésű ingatlanát Ujfalusi Sándorné Kiskunhalas, Rekettye
163 sz. alatti lakos részére.
A terület értékesítési ára az értékbecsült ár, melyet jóváhagyásra a Gazdasági Bizottság elé
kell terjeszteni.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
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Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
Dr. Várnai László polgármester:
Elfoglaltságára hivatkozva
alpolgármesternek.

az

ülés

levezetését

átadja

Dr.

Komáromi

Szilárd

00026 Új napirendi pont
26./ NAPIRENDI POPNT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Garbai Sándor u. 6. fsz. 7. alatti lakás megvásárlási kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 29
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 18:27:18
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59//2006.Kth
Garbai Sándor u. 6. fsz. 7. sz.
alatti megvásárlási kérelme
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas, Garbai S.u. 6. fsz.7. sz., 171/A/7
hrsz. alatti 28 m2 alapterületű ingatlanát Kovács Erzsébet bérlő részére – a 37/2005 /IX.28./
sz. rendeletében szabályozott szempontok figyelembe vételével.
A lakás értékesítési ára az értékbecsült ár, melyet jóváhagyásra a Gazdasági Bizottság elé
kell terjeszteni.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00027 Új napirendi pont
27./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Markovics Mária u. 10. sz. alatti lakás megvásárlási kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 30
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 18:28:40
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60//2006.Kth
Markovics Mária u. 10.szám
alatti lakás megvásárlási kérelme
Határozat
A Képviselő-testület nem támogatja a Kiskunhalas, Markovits M.u. 10. sz., 4906 hrsz. alatti
28 m2 alapterületű bérlemény Kolompár István bérlő részére történő értékesítését.
Egyben felhatalmazza a TÖV Kft vagyongazdálkodóját, hogy az ingatlan másik bérlőjével
vegye fel a kapcsolatot és amennyiben meg kivánják vásárolni bérleményüket, kérelmüket
együtt terjeszthetik elő.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00028 Új napirendi pont
28./ NAPIRENDI PONT TRÁGYALÁSA:
Napirend tárgya: Rendezési Terv módosításának kezdeményezése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
Az előterjesztést a főépítész készítette, de más elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni.
A megyei Önkormányzat tulajdonában van a pszichiátriai otthon. Itt két épületet kíván eladni,
amit nem használ. Ehhez ingatlan megosztás szükséges illetve a rendezési terv olyan
módosítása, amely lehetővé teszi az eladandó ingatlanok közterületről történő megközelítését.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 31

Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 18:30:17
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61//2006.Kth
Rendezési Terv módosításának kezdeményezése
Határozat

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatva a Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
pszichiátriai betegek otthonát érintő részleges értékesítési szándékát elrendeli a rendezési terv
területet érintő módosítását, a 2006. márciusi ülésen történő előterjesztéssel.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető, általa:
Dr. Balogh László Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00029 Új napirendi pont
29./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bíró és társai által felajánlott 41871/8 hrsz-ú terület módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
2005. november 28-i testületi ülésen a 340/2005 Kth.sz. határozat szerint, telekalakításban
érdekelt személyek összesen 2.310 m2 területet ajánlottak fel térítés mentesen.
Új telekalakítási szerződést kaptak, amit a korábbi 10 helyett 14 telektulajdonos írt alá és a
terület nagysága így 3674 m2 területet kínálnak önkormányzati tulajdonba vételre.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
A kérelem benyújtásának időpontja miatt az előterjesztés bizottságok nem tudták
véleményezni, ezért minősített többségi szavazást tart szükségesnek.
Észrevétel nem lévén, javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
No: 32
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 18:33:30

>165<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

80.77%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
5

100.00%

80.77%
0.00%
19.23%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

26

100.00%

100.00%

86

62//2006.Kth
Bíró és társa által felajánlott 41871/8 hrsz.
terület módosítása
Határozat

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a kiskunhalasi 41871/8, 41878/4 és a 41865/1
helyrajzi számú , út művelési ágú ingatlanok kialakításához, illetve bővítéséhez felajánlott,
összesen 3674 m2 nagyságú terület térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását elfogadja.
TÖV Vagyonkezelő Kft-t megbízza az eljárás lebonyolításával.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határozat elfogadásával egyidejűleg a 340/2005 Kth.sz. határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00030 Új napirendi pont
INTERPELLCÁIÓS VÁLASZADÁS:
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Saár László képviselőt, hogy a Szilády Áron utcai használtruha bolt előtti gépkocsi
parkolás rendezésére kapott választ elfogadja-e?
Saár László képviselő:
A választ elfogadja azzal a kiegészítéssel,
parkolást.

hogy a Közterület Felügyelet ellenőrizze a

Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Saár László képviselőt, hogy a Fenyő utcai vasúti felüljárón kialakítandó kerékpár
sáv helyzetéről kapott választ elfogadja-e?
Saár László képviselő:
A választ elfogadja, de várja a MÁV levelét, hogy a civil kezdeményezést hogy támogatja?
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Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Váradi Krisztián képviselőt, hogy a Kossuth I-II lakótelep szemétszállítási
szerződéséről kapott választ elfogadja-e?
Váradi Krisztián képviselő:
A választ elfogadja és megállapítja, hogy volt értelme a felvetésének, mert azóta az érintettek
több mint felel megkötötte a szerződést a szemétszállításra.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Váradi Krisztián képviselőt, hogy a Kárpát utcában lévő
megjavítására kapott választ elfogadja-e?

DÉGÁZ aknafedél

Váradi Krisztián képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi szintén a képviselő urat, hogy a Bercsényi-Kárpát utcát összekötő járda megépítésére
kapott választ elfogadja-e?
Váradi Krisztián képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Horváth Mihály képviselőt, hogy Sóstói lakótelep házszámozására kapott választ
elfogadja-e?
Horváth Mihály képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Horváth Mihály képviselőt, hogy a Magyar utcai parkoló megépítését kérő
interpellációra kapott választ elfogadja-e?
Horváth Mihály képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
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Kérdezi Gép Károlyné képviselőt, hogy a Faggyas dülő útjavítására kapott választ elfogadjae?
Gép Károlyné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Gép Károlyné képviselőt, hogy az Alsóöregszőlők vízvezetékre csatlakozására kapott
választ elfogadja-e?
Gép Károlyné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Gép Károlyné képviselőt, hogy az Alkotmány utcai sutlik közvilágítására kapott
választ elfogadja-e?
Gép Károlyné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi, hogy a Kígyó utca javítására kapott választ elfogadja-e?
Gép Károlyné képviselő:
A választ elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a posta épület megépítéséig is tartsák karba
az utcát.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Szikora József képviselőt, hogy
elfogadja-e?

a Pozsony utcai közvilágításra kapott választ

Szikora József képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Dr. Horváth László képviselőt kérdezi, hogy a Tabán utcáinak javítására kapott választ
elfogadja-e?
Dr. Horváth László képviselő:
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A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi szintén Dr. Horváth László képviselőt, hogy a Ságvári u. és az 53.sz. főút
kereszteződésében lévő telek előtti járda felbontásának helyreállítására kapott választ
elfogadja-e?
Dr. Horváth László képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Vili Gábor képviselőt kérdezi, hogy a Batthyány u. és az 53. sz. főút kereszteződésébe kért
közlekedési lámpa interpellációs választ felülvizsgáló Városfejlesztési és Idegenforgalmi
Bizottság határozatát elfogadja-e?
Vili Gábor képviselő:
A választ nem fogadja el, mert az interpellációja óta is történt már a kereszteződésben
közlekedési baleset.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság válaszát
elfogadják-e, Vili Gábor képviselő közlekedési lámpa felszerelésének vizsgálatáról?
No: 33
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.02.27 18:41:08
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63//2006.Kth
Interpellációs válaszadás

Határozat

A képviselő-testület elfogadja Vili Gábor képviselő - 53 sz. főút és a Batthyány u.
kereszteződésébe kért közlekedési lámpa felszerelésére - a városfejlesztési és Idegenforgalmi
Bizottság által adott választ..
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Várnai László polgármester
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Szabadság téri csapadékvíz elnyerő rácsának
megfordítására kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Kószó János tanácsnokot, hogy a gépkocsi parkolás rendezésére kapott választ
elfogadja-e?
Kószó János tanácsnok:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a gépkocsi parkolás rendezésére kapott választ
elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Kérdezi Rostás László képviselőt, hogy a Szabadkai út kereszteződésébe kért alsóbbrendű
útjelzés kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Rostás László képviselő:
A választ elfogadja.

91

KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK:
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Saár László képviselő:
A helyi adó befizetési kötelezettséget tartalmazó I. fokú határozatok és kiértesítések boríték
nélkül történő megküldési módjának, Ügyrendi Bizottság általi vizsgálatát kéri a személyiségi
jogok védelméről szóló szabályok betartására vonatkozóan.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
P. Szabó Károly képviselő:
A Kopolyai úton lévő közlekedési jelzőtáblák több mint fele kidőlt, helyreállításukat kéri.
Kéri az összes földút javítását. Előzetes egyeztetést kér a pontos sorrend kialakítása
érdekében, mert a Tinódi utca folytatásában lévő valamennyi földút járhatatlan. Bármikor
rendelkezésre áll, vázlata van a földutakról. Ismeri azok állapotát.
Gyors intézkedésre van szükség!
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Vili Gábor képviselő:
Kalap utca lakói kérik, hogy a jelenleg is folyamatban lévő város forgalmi rendjének
meghatározása során, a Kalap utcát egyirányúsítsák. Amennyiben ez nem valósítható meg,
minimum három helyen forgalomlassító kihelyezését kéri.
A forgalmi rend változtatására azért van szükség, mert az utca rendkívül keskeny , viszont a
két irányú közlekedés miatt nagy forgalmat bonyolít le. A nagy sebességgel egymás mellett
elhaladó járművel rendkívüli balesetveszélyt okoznak azzal, hogy az útburkolt felületéről le
kell térniük a földes útpadkára. Az útpadka ennek köszönhetően erősen egyenetlen, kátyús,
melynek következtében az elhaladó járművek esős időben az utcában lévő házak homlokzatát
besározzák. Helyreállítás jelentős terhet ró az utca lakóira, mely az egyirányúsítás
megvalósításával elkerülhető lenne.
A lakóövezetet jelző tábla már kihelyezésre kerültek, de a forgalom lassítást senki nem tartja
be és nem is ellenőrzi azt.
Lakók által aláírt levelet átadja a jegyzőkönyv számára.
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¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Rostás László képviselő:
Harangos tér Vásár téren olyan sárosak az utak, hogy nem lehet ott közlekedni. Az esővíz
elvezető árkot az ott lakók kialakították, de az nem nyeli el a vizet. Épült két új ház és annak
környéke vízben áll.
Határ utca egyik végén elkészült a köves út, de a másik oldalán nem lehet bemenni és a
mentő sem megy oda ki.
Patkó utca javítását kérte. Az elején egy gödör tátong. Gyalogjárda nem építhető, mert a
kerítéstől 30 cm-re van a villanyoszlop.
A Cigány Közösségek Házát sem lehet megközelíteni a sár miatt. Átmeneti megoldásként
zúzott kővel leszórták az utat, de a megoldás csak ideiglenes. Az út járhatóvá tételét kéri.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Aradszky Lászlóné képviselő:
Jobb idővel elindultak a motorosok nagy sebességgel száguldoznak szinte a város egész
területén. Egyre többen kint lesznek az utcán, kismamák sétáltatják gyermekeiket és a nagy
zajt okozó motoros csapat rémületet kelt a kicsikben is.
Kéri a rendőrség tájékoztatását, hogy mit tesznek a jelenség megszüntetése érdekében és
alkalmaztak-e szankciót a meg nem engedett sebesség miatt?
A Váci bolt melletti buszmegálló helyzete nagyon rossz. Mélyen fekvő területen van, földes
az út, most magas a talajvíz ott és nincs lefedve sem. Több felnőtt és gyermek használja azt.
Decemberben napirend előtti felszólalásban kérte a polgármester urat, hogy járjon közbe a
DÉGÁZ RT ügyfélszolgálati irodájának további fenntartása érdekében, akadályozza meg
annak megszüntetését. Az újságból úgy értesült, hogy március 1-jén bezárják az irodát.
Érdeklődik, hogy történt –e intézkedés ez ügyben? Amennyiben nem, kéri az iroda
fennmaradásának kezdeményezését. A város 30.000-es lakossága és a környező települések
lakói is örülnének a jelenlegi helyzet fennmaradásának.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Mobil telefonon történő hívás esetén a tűzoltóság hívószáma a 105-ös, már nem a
kiskunhalasi tűzoltósághoz, hanem Kecskeméten a megyei központhoz irányított. Ők is
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felveszik az adatokat, a hívást és ők értesítik a kiskunhalasiakat. Ez hosszadalmas és
felesleges időveszteség . A kecskemétiek nem is ismerik a helyi adottságokat.
Kéri visszaállítani, illetve a hívás átirányítását Kiskunhalason az Önkormányzati
Tűzoltósághoz.
Vörösmarty utca földes szakaszánál legalább egy oldalon csapadékvíz elvezető árkot kell
kialakítani. Az nem állapot, hogy a ház tulajdonosa az ablakon keresztül tud kijutni az
utcára. Ezt az esetet személyesen látta, amikor a DÉGÁZ kábel cserélt az utcában.
Gyors segítséget kér!
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Szikora József képviselő:
A Kossuth II. lakótelepen a föld alatt elhelyezett távfűtési vezeték nem szigetelt. Egy fényképen
mutatja be, ahogy a hó elolvad a vezeték vonalán, ami bizonyítja állítását. A lakosság fizeti ki
ennek a hőveszteségnek a díját. Érdeklődik, hogy a többségi tulajdonos ösztönözheti-e a
szolgáltatót, hogy keressen pályázati lehetőséget a szigetelés elvégzésére. Mikor lenne erre
lehetőség és milyen módozatban?
Gimnázium utca forgalmi rendjének megváltoztatását már korábbi interpellációjában kérte. A
válaszban fokozott rendőrségi figyelmet ígértek, de ez elmaradt. A forgalom lassításnak
egyetlen módja van, a forgalomlassító kihelyezése.
A lakosság felajánlotta a költségek átvállalását, csak hatósági engedélyt kérnek ehhez.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Más napirend nem lévén a vitát lezárja, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselőtestületi ülést befejezettnek nyilvánítja.
k.m.f.
(: Dr. Várnai László:)
polgármester

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

(: Aradszky Lászlóné:)

(:Szabó Károly:)

A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 18:58:49
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