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Dr. Ferenczi Mária
Kristóf Sándorné
Győrffy Amália
Mester Sándor
Simon István
Tóth József

jegyző
aljegyző
ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető
humánpolitikai főosztályvezető
népjóléti osztályvezető
városfejlesztési osztályvezető

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 Csáki László és Horváth Mihály képviselőket.
Ismerteti a Zárt ülésen hozott döntéseket.
NAPIREND ELŐTT:
1.) Napirend előtti képviselői felszólalás:
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Egy ingatlant kíván a polgármester úr és a jelenlévők figyelmébe ajánlani. A jelölt ingatlan a
Szász Károly utcában fekszik, a Bibó Gimnázium mellett. Ez a telek korábban egy beépített
terület volt, most üres a telek. A telek eladó. A gimnázium elé egy hangsúlyos épület épül
majd, ezért megfontolandónak tartja a telek önkormányzat általi megvételét.
Kéri vegyék fel az ingatlan tulajdonossal a kapcsolatot a megvásárlás érdekében. Véleménye
szerint elfogadható összeg befektetése esetén valamennyiük esztétikai élményére jó hatással
lenne a telek hasznosítása.
2.) Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről,
döntésekről.
Írásban mellékelve.
A tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy a Katolikus Egyház temetői kerítés építését
felszólítással sürgetik. A helyzet már tűrhetetlen. 5 hónapja ígérgetnek úgy, hogy a Katolikus
Egyház rendelkezésére áll a bekerülési érték.
Fentieket követően ismerteti az ülés napirendjét a meghívó szerint, amely kiegészített a
jóváhagyott munkatervhez képest.

Kérdések
Hozzászólások
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Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, javasolja a napirend elfogadását a meghívó szerint.
No: 1
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 13:53:32
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72/2006. Kth
Munkaterv módosítás
Határozat
A Képviselő-testület jóváhagyott munkatervétől eltérően az alábbi napirendi pontokat
is megtárgyalja a 2006. március 27-i ülésen:
-

-

Báthory u. 1.sz. alatti ingatlan rendeltetésének megváltoztatása,
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló rendelet
módosítása,
Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása és a kuratóriumának
összetétele,
Halas TV Kht és az önkormányzat közötti Kommunikációs, együttműködési
program megújítása,
Ipari Park hasznosítási koncepció módosítása,
Szándéknyilatkozat Vállalkozók Háza létrehozásáról az Ipari Parkban,
Családok átmeneti otthonának felújításához pályázat benyújtása,
2006. I. félévi sportkeret felosztása,
Polgármester alpolgármester illetményének megállapítása.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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NAPIREND:
Tárgya:

Előadója:

1.) Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság tevékenységéről
tájékoztató.

Dr. Várnai László
polgármester

2.) Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2005 évi munkájának értékelése.

Dr. Várnai László
polgármester

3.) Beszámoló Kiskunhalas Város közbiztonságának
helyzetéről.

Dr. Várnai László
polgármester

4.) Beszámoló a városi rendészet 2005 évben végzett
munkájáról.

Dr. Komáromi Szilárd
alpolgármester

5.)Kiskunhalas Településszerkezeti Tervének módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

6.) Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és Szabályozási
Tervének módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

7.) Báthory u. 1. sz. alatti ingatlan rendeltetésének
megváltoztatása.

Dr. Várnai László
polgármester

8.) Önkormányzati középiskolák és kollégiumok szakmai
beszámolója.

Dr. Várnai László
polgármester

9.) Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó
Intézményei Alapító Okiratának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

10.) Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása és
kuratóriumának személyi összetétele.

Dr. Várnai László
polgármester

11.) Közművelődési és közgyűjteményi intézmények
érdekeltségnövelő pályázatának benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

12.) Kulturális szakemberek szervezett képzése.

Dr. Várnai László
polgármester

13.) Halas TV Kht és az önkormányzat közötti Kommunikációs
együttműködési program megújítása.

Dr. Várnai László
polgármester

14.) Városi intézmények külkapcsolatainak támogatása.

Dr. Várnai László
polgármester

15.) Ipari Park hasznosítási koncepció módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester
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16.) Szándéknyilatkozat Vállalkozók Háza létrehozásáról
az Ipari Parkban.

Dr. Várnai László
polgármester

17.) Családok Átmeneti Otthonának felújításához
pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

18.) 2006. I. félévi sportkeret felosztása.

Romvári Frigyes
Közrv. és Sportbiz.elnöke

19.) Polgármester, alpolgármester illetményének megállapítása. Kószó János
Pü. és Ktv.biz. elnöke
Interpellációs válaszadás.
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK.

00001 Új napirendi pont
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság tevékenységéről tájékoztató.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti Árvai Ferencet a Határőr Igazgatóság igazgatóját, aki a tájékoztatót készítette.
Árvai Ferenc HŐR ezredes:
Írásos előterjesztésben leírta az Igazgatóság tevékenységét és a jellemző számadatokat.
Néhány fontos momentumot kíván kiemelni, ami fontos volt az igazgatóság tevékenységében.
Munkájukat az Európai Uniós csatlakozást követő felkészülés határozta meg.
Két megyére kiterjedő Integrálási Központot üzemeltetnek, ami azt jelenti, hogy az ország
teljes mélységében a Határőrség feladata az idegenrendészeti ellenőrzések végrehajtása.
Ebben a feladatban még négy társszerv feladatának koordinálását hajtják végre.
Az elmúlt évben a belügyminiszter asszony személyesen győződött meg erről a munkáról ,
amit kiválóra értékelt.
A rendőrséget, vám és pénzügyőrséget a bevándorlási állampolgársági hivatalt és a
munkaügyi felügyelőségeket vonják be munkájukra.
Jogellenes cselekmények vonatkozásában bizonyos átstrukturálódást tapasztaltak az elmúlt
évben. Visszaállt a zöldhatáron történő bűncselekmények erősödése.
Az Igazgatóság egyre nagyobb szerepet vállal bizonyos nemzetközi feladatokban. Az elmúlt
évben is 14 állam delegációját fogadták. Egyrészt segíteni jöttek, másrészt a nyugat balkáni
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országok szakemberei itt ellenőrzik, hogy készültek fel a Schengeni tagságra, milyen
feladatokat hajtottak végre.
A határforgalom arányaiban nem változott. 7.360.000 utast léptettek át az államhatáron.
2.500.000 jármű hagyta el az országot illetve léptették át. Az átlépők 80%-a külföldi
állampolgár, csak 20% -a magyar.
A kábítószer felfedésben az elmúlt évben 100 millió értéket foglaltak le. Ebben az évben
Hercegszántón már 100 milliós kábítószert fogtak januárban, és az elmúlt héten 22 kg
anfetamin származékot, ami hasonló értékű.
Az elmúlt időszakban a” zöld régió” akciót szervezték meg, ez országosan is kiemelt
jelentőségű volt. A Csongrád és Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányságokat, a Zombori
és Szabadkai Belügyi Titkárságot és német kollégákat is vendégül láttak. Egy hetes akció volt,
ami két megye egész területére kiterjedt.
A polgárőrök nagyon sokat segítik munkájukat. 46 szervezettel van együttműködési
megállapodásuk. Közel 1360 fő működik együtt velük. 107 esetben tettek bejelentést ennek
kivizsgálására és 12 esetben elfogásban is részt vettek a polgárőrök.
Az embercsempészet aktiválódását tapasztalták az általuk felügyelt határszakaszon. 30
embercsempészt fogtak el, akik 4-8 fős csoportokban szállították az embereket az
államhatáron. A legnagyobb fogásuk egy 21 fős Albán csapat volt. Ezért az embercsempészek
10 millió Ft-t kértek, de nem sikerült az idegeneknek az ország mélységébe jutni.
Továbbra is a Szabadka, Tompa Kiskunhalas a meghatározó szakasz az igazgatóság
életében. Ezen a határszakaszon következik be a jogsértő cselekmények 60%-a.
Az M 5-ös autópálya átadásának jó hatását nagyon érzik. Jelenleg már 20-30%-os
tehercsökkenés tapasztalható a tompai átkelésnél.
Következő időszakban május 22-23-án 13 ország határőrizeti szakemberei ellenőrzik a
kelebiai ill. a szegedi kirendeltségüket a csatlakozás vonatkozásában. Nagy politikai
jelentősége van ennek az ellenőrzésnek, mert ezen múlik, hogy Magyarország alkalmas-e a
Schengeni tagságra. Nagykanizsai , Kiskunhalasi, Orosházi és Nyírbátori Igazgatóságot
fogják ellenőrizni. Mindent megtesznek a csatlakozási feltételek teljesítésére, mert az emberek
az árú és a tőke szabad áramlásának ez a feltétele.
Továbbra is szeretnének részt venni a város és a kistérség rendezvényeiben és továbbra is
szeretnék segíteni a májusi lovasverseny illetve a világkupa versenyt, amíg tulajdonuk a
lovaspálya.
Megköszöni az eddig tapasztalt támogatást, amit a Határőr Igazgatóság munkájához
nyújtottak és azt továbbra is kéri.

Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Hiányolja, hogy nem számoltak be a 19 gépkocsi bővítésről. Érdeklődik, hogy a feltételek
biztosítottak-e a további működésükhöz?
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Romvári Frigyes képviselő:
Az önkormányzat elkészítette Kiskunhalas 2003-2017 évi fejlesztési programot, amihez a
Határőr Igazgatóságtól nem kaptak javaslatot. Miért?
Árvai Ferenc ezredes:
Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a 19 gépjármű fejlesztés az ellenőrzés
biztosítása érdekében történt. 20 millió Ft-al megnövelik a támogatásukat, amit kimondottan
a mobilitásra kell fordítaniuk. Ennek kétharmada az üzemanyagra , a fennmaradó rész a
leromlott NIVÁ-k feljavítására fordítódik. A 19 gépkocsit az elmúlt héten vették át. Ezután
indul meg a terepjáró gépjármű tendereztetése, amiből hasonló nagyságrendben kapnak. Az
objektum beruházásokat nem említette, de az elmúlt 2 évben 1.8 milliárd alapot fognak épület
felújításra fordítani.
A felkérésre elmaradt válasz miatti észrevételt kritikaként fogadja. A határőrizeti szakemberek
sokkal jobban tudják, hogy hol van Kiskunhalas mint más település. Sok programot
szerveznek részükre, ők ezzel tudnak hozzájárulni a város előrejutásához.

Hozzászólások
Rostás László képviselő:
Megköszöni a Határőr Igazgatóság segítségét, amivel a Kisebbségi Önkormányzat tanulóit
támogatják.
Tapasztalata szerint intézkedéseik konfliktus nélkül történnek, munkájuk példamutató.
Dr. Horváth László képviselő:
Részletes és jó tájékoztatót kaptak, ami alapján munkájukat átláthatják. Külön öröm, hogy
Schengeni csatlakozás feltételeit teljesíteni tudják, és hogy a városi rendezvények támogatását
is vállalják.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Gratulációját fejezi ki ahhoz a munkához, amit a lakosság biztonsága érdekében fejtenek ki.
Lovasverseny támogatását köszöni. A versenyre érkezők határ átlépésének alkalmával
jelentős segítséget kaptak. Reméli, hogy a mostani versenyüknél is hasonló segítséget kapnak
majd. A versenyzőknek és a velük együtt érkező állatoknak is nagy előnyt jelent ez.
Dr. Várnai László polgármester:
Jelentősen megváltozott a határőr igazgatóság feladata, munkája, felszereltsége és ezzel
együtt a felelőssége is. Más a személyi állomány. Sorkatonai állomány megszűnt így nagy
felelősség hárul a hivatásos tisztekre.
Jó minőségű, békés technikai eszközök állnak rendelkezésükre, amivel Európát védik már.
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Figyelni kell a kábítószer csempészetre a káros migrációra és sok olyan feladatokra, amit
Európa elutasít vagy megpróbálja a határokon túlra szorítani.
Reméli, hogy a határőrség kiskunhalasi lesz és ezért sokáig emlegetik majd ezt a települést
Európában. Ehhez már rendelkezésre állnak a feltételek.
A kiskunhalasi önkormányzat és a Határőr Igazgatóság együttműködését jónak értékeli, nem
zaklatják egymást feleslegesen, de szükség esetén azonnali a kapcsolat felvétel.
A lovasverseny újra szervezése már ezen a kapcsolaton alapult. Megköszöni a tulajdonjogi
kérdések rendezésének támogatását.
Megköszöni az ezredes úrnak a tájékoztatóját és az igazgatóság személyi állományának
sikeres munkát kíván.

00002 Új napirendi pont
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2005. évi munkájának értékelése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Babud Jenő alezredes úr:
Első alakalommal találkozik a képviselő-testülettel, amit maga is üdvözöl.
Munkájuk nem mindenki előtt ismert, csak amit látnak általában katasztrófa helyzetben.
Nagy változások nem történtek. Teljesen átlagos évről adhattak számot.
Újdonság, hogy 2004-ben egy új
vízszállítót kaptak, melynek megszerzéséhez az
önkormányzat segítségét ezúton is köszöni. A tüzek során ez hathatós segítséget jelent.
Különleges szerek – műszaki mentőszer és létraszer – vonatkozásában hiányuk van. Egy új
BM rendelet szerint már nem csak ezekkel a szerekkel, hanem tartalékkal is kellene
rendelkezniük. Ennek egy ideig reális lehetősége nincs.
Szeretné, ha a felvetések megoldásra kerülnének, mert néhány rendezetlen dolog zavarja
tűzoltóság működését. Kiszámítható tűzoltóságot szeretnének, amihez együttműködésre van
szükség.
Köszöni eddigi segítségét az önkormányzatnak, és reméli ennek további fennmaradását.

Kérdések
P. Szabó Károly képviselő:
Társszervekkel nem mindig találnak együttműködésre, ( jegyző munkájában ) ami szomorú.
Van a javulásnak lehetősége?
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Halász Balázs képviselő:
Vezetékes telefonhálózatot kedvező módon vásároltak meg. Miért nem előbb tették meg?
Jerémiás Béláné képviselő:
Esetek megoszlásánál a vaklárma és a téves jelzések szerepelnek. Van mód kiszűrésére és az
ellenük történő eljárásra?
Egyéb esemény mit takar?
Dr. Horváth László képviselő:
A beszámolóban szerepel: „Tűzvédelmi Hatóságok az általuk kezdeményezett szankciókat
illetően semmilyen intézkedéssel nem éltek vagy nem tájékoztatták a tűzoltóságot. „ Miért nem
éltek és milyen a kapcsolat a tűzvédelmi hatóságokkal?
Babud Jenő alezredes:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a rendszerben a tűzvédelmi hatóság
főnöke a jegyző. Főnökének adja meg azokat a pontokat, amiben el kell járni.
Telefonközpont megvásárlásra előbb nem volt módjuk. A bérletet nem akarták megszüntetni a
tulajdonosok.
Vaklármát keltők ellen hívásfigyelőt alkalmaznak. Azóta nagyon lecsökkent az esetek száma.
Ennek ellenére nagy a felelősség ebben az eljárásban, mert előfordul, hogy valóban tűz van és
csak egy gyerek jutott el a telefonig. Nem lehet rutinosan kezelni. Kis esély esetén is
megkezdik a vonulást. Ekkor tapasztalt vaklárma esetén a vonulási költséget hajtják be
szabálysértés esetén.
Volt már bírósági per is ebből.
A téves jelzés jó szándékú dolog. Elképzelhető, hogy az útról nagy füstöt látva jeleznek.
Kivonuláskor esetleg a kerti hulladék égetését tapasztalják csak felügyelet mellett. A
külterületi avar égetést azonban előre be kell jelenteni.
Az egyéb esetbe tartozik, amit a többi meghatározott kategóriába nem lehet sorolni.
Dr. Várnai László polgármester:
Felsorolja, hogy milyen tűzvédelmi feladatokat látott el az önkormányzat, intézményei
vonatkozásában.
17 intézménynél kaptak jelzést és 13-ban érintésvédelmi vizsgálatok történtek. A javításra
4.5 millió Ft-ot költöttek.
2004-ben ismét 5 milliót fordítottak erre. Ezután Szűts József Általános Iskola, Felsővárosi
Általános Iskola teljes körű felújítása történt meg, amin belül a tűzvédelmi feladatok ismét 5
millió Ft-ot emésztettek fel.
Intézmények legfontosabb tűzvédelmi feladatait elvégezték. Korábban csak évi 2 milliót
fordítottak ilyen célra és ez a testület emelte fel a forrás összeget.
Most közel 15 milliót Ft-nál járnak.
Ezek után a középiskolák kerülnek sorba. 13 év elmaradását nem tudják négy év alatt
elvégezni. Jónak értékeli az elmúlt 3 év munkáját.

9

A jegyző asszony nem marasztalható el egyértelműen.
2001-ben alpolgármesterként az ÁMK vonatkozásában tűzoltó hatósági szignalizációt kért, a
biztosítás végrehajtása érdekében.
2006-ban CÉDA pályázatok nem voltak, így kevesebb feladatot tudtak megoldani.
Későbbiekben is odafigyelést ígér a gyermekek biztonsága érdekében.
Babud Jenő alezredes:
Nem erre gondoltak sérelműk megemlítésekor.
A vállalkozói szférában észlelt hiányosságok során írásban jeleznek, majd általában egy évet
várnak a végrehajtás érdekében. Következő évben az ellenőrzés során meglévő további
jogsértés esetén, szabálysértési feljelentést kezdeményeznek a jegyzőnél. A jegyző nagyon
korrekten járt el és eddig megküldte részükre a szabálysértés eredményét. Ezt tőlük a
szakmai előljárójuk megköveteli. Az elmúlt egy évben ügyészségi véleményre hivatkozással
nem küldi meg ezeket.
Az a furcsa helyzet alakult ki, hogy a jegyző nevében eljárnak, de nem tudják, hogy milyen
szankciót alkalmazott a jegyző és a lépcsőzetesség elve így az eljárás során nem tartható be.
Legutóbbi megállapodásuk során a hatósági osztályvezető a szabálysértés tényének közlését
ígérte meg.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Dícséret illeti az állományt, mert igen szűk költségvetésükből a gyermekintézmények szociális
célú feladatait is támogatják. Nem sok szervezet tesz hasonlóan.
A laktanya épületének állapotát kétkezű munkával védik, és a adódó hibákat időben javítják.
Reméli, hogy a hiányzó technikai felszerelések beszerzésére is hamarosan lehetőségük nyílik.
Romvári Frigyes képviselő:
A Közrendvédelmi és Sportbizottság ülésén elhangzott hibák, hiányosságok utólagos
vizsgálatát elvégezte. Tapasztalata alapján, a polgármester úr által elmondottak a valós
helyzetet tükrözik.
A legtöbb gond az elektromos berendezések tűzvédelmi feladatainak elmaradásából adódik.
2003-2004 években nagyon sokat tettek a megoldás érdekében. A megmaradó feladatok
elvégzését tervezni kell és a megvalósítását biztosítaniuk kell.
Dr. Horváth László képviselő:
Reális, - az eredmények és a hiányosságok felsorolásával - korrekt és részletes beszámolót
kaptak.
Megfogta az az igyekezet, hogy aktív és nyugdíjas emberek támogatásával is foglalkoznak.
Kétségtelen, hogy munkájukhoz az átlagosnál magasabb fizikai és szellemi képzettség kell,
amit biztosít a vezető a dolgozóik részére.
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Örül annak, hogy az élet és vagyonvédelem napirenden van. Ha nem oldódik meg teljes
mértékben, adják át a következő ciklus képviselő-testületének.
Csáki László képviselő:
Bizottsági ülésen sok kérdés merült fel és mindenre választ kaptak. Legtöbbet a lakosság tehet
annak érdekében, hogy minél kevesebb munkája legyen a tűzoltóknak. A létesítmények
védelmét biztosítani kell.
Dr. Várnai László polgármester:
Részt vett az állomány gyűlésen és véleményt mondott ott a tűzoltók munkájáról. A testület
felhatalmazását remélve elmondja ismét, hogy a tűzoltóság munkáját jelesre értékelte. A
parancsnok úrnak volt egy teljesítményértékelése, amit írásban elkészítettek februárban. Ezt
követően volt az állomány gyűlése.
A hatósági problémákat pedig igyekeznek a későbbiekben feloldani.
Megköszöni a beszámolót és annak elfogadását javasolja a képviselő-testületnek
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Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2005. évi munkájának értékelése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság 2005. évi tevékenységét értékelve megállapítja, hogy feladatait
jogszabályi előírásoknak megfelelően, jó színvonalon végezte el.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Babud Jenő tűzoltóparancsnok
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas város közbiztonsági helyzetéről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti Király Ferenc dandártábornok urat a megyei rendőr főkapitányság vezetőjét és
Fekete Béla városi rendőrkapitányság vezetőjét.

Kérdések
P. Szabó Károly képviselő:
Kérdezi, hogy a területfelelős rendszer egy személyt köt a területhez ?
Ha igen, akkor teremthessenek kapcsolatot a terület felelőssel a képviselők is.
Sáros u. Polgár u. környékéről reggel túlkoros diákok vonulnak végig az utcán és az
ablakokat betördelik. Este is hasonló a helyzet. Ebben az időpontban járőr szolgálat jelenlétét
kéri.
Dr. Horváth László képviselő:
2005-ben nőtt a bűncselekmények száma. Ez a felderítés hatékonyságának eredménye, vagy a
bűncselekmények számának fokozódása, vagy mindkettő?
Gép Károlyné képviselő:
Választói körzete határos P.Szabó Károly területével, ezért megerősíti az ellenőrzés
szükségességét, különös tekintettel az esti órákban.
A külterületen a Baky kastély környékén az iskolabusz leteszi a gyerekeket, akiknek a műúton
tovább kell haladniuk hazafelé. Az arra közlekedő az autók nem tartják be a sebességet és a
gyermekek veszélyben van. Ellenőrzést kér itt is.
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Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Áldozatvédelmi felelős működéséről kér tájékoztatást.
Horváth Etelka képviselő:
Falfirkák ellen mi a teendő? Kiskunhalason egyre több helyen tapasztalható ez a jelenség.
Amennyiben tetten érik őket milyen büntetést kaphatnak? Szabad ezzel rendőrségi szinten
foglalkozni, vagy inkább a polgárőrség feladata lenne?
Dr. Várnai László polgármester:
Olajosok útján sokan kerékpároznak gyermekekkel együtt szabadidőben. Ezen az úton
motoros fiatalok összefogva próbálják ki a sebesség felső határát. Lehetne ellenük valamit
tenni?
Jerémiás Béláné képviselő:
Csatlakozik az elhangzottakhoz. Szombat délután a motorverseny a központban is
tapasztalható.
A bűnmegelőzési tevékenységnél olvassa a beszámolóban, hogy
szervezettsége. Ez mit jelent?

fellelhető az elkövetők

Kiskunhalason hány esetben találkoztak pénz hamisítókkal?
Fekete Béla rendőrkapitány:
Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a járőrök személyenként területhez
kapcsoltak. Sajnos a megyei fogdát átépítik és a területfelelős járőrök egy része a fogdában
teljesít szolgálatot. Reményei szerint ez május végén, június elején megszűnik és a járőr
felelős kint lesz a szabad területen.
Az eredeti rend visszaállásakor megkeresi a képviselőket és bemutatja a terület felelősöket.
Sáros u. Polgár u. említett esetei miatt megpróbálnak ide is járőröket küldeni.
Sebesség mérése14 éves mérővel történik. Jelenleg is javítás alatt áll. Ezzel próbálják a
sebesség túllépéseket bizonyítani. Közrendvédelmi parancsnok felé jelzi az elhangzottakat.
Áldozatvédelem munkája benne van a beszámolóban. Sajnálatos cikk jelent meg a Halasi
Tükör hasábjain, hogy megszüntetik ezt a szolgáltatást, de ezt nem tervezik. Az elmúlt évben is
több kárenyhítési eljárást folytatott le a dolgozójuk.
Falfirkálókat nehéz tetten érni. Járőr eligazításon felhívják a figyelmet erre.
Motorosok ellenőrzését megígéri. Hét végeken az Olajosok útján is ellenőrizni fognak. Itt
korábban is volt probléma. A motorosok vezetőjével felvették a kapcsolatot, de nem
hajlandóak a szabályok betartására.
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Pénzhamisítás az is, ha valaki hamis pénzzel fizet és a bolt bejelenti. Volt erre eset, húszerzes
hamísításával. Nem tudja pontosan az esetek számát.
A szervezett bűnözés a gépkocsik esetében úgy történik, hogy a feladatokat egymás között
megosztják. Egyik felderíti, másik ellenőrzi, harmadik ellopja és negyedik a helyszínre
szállítja.
Mobiltelefonon tartják a kapcsolatot. Ezek kártyával működnek, amit nagyon nehéz
beazonosítani. Nagyon nehéz megfogni a bűnözőket.
Általában nyáron Kiskunmajsán a nagy értékű külföldi gépkocsik érkezésekor lehet erre
számítani az üdülőfaluban.
330-al több bűncselekményt vált ismertté az előző évhez viszonyítva. A közlekedési
bűncselekmények esetei emelkedtek, 54-el több ittas vezetőt fogtak el. Havonta négy
kifejezetten ittas akciót kell tartani Kisunhalason és vonzáskörzetében. Kiskunmajsán az
elmúlt hét végén 7 főt fogtak el.
Emelkedett a lopások száma, általában mobiltelefonokat és terményeket érint a lopásLeggyakrabban a tűzifa lopás fordul elő.
A szerzői jogok megsértése emelkedett meg a hamis CD és DVD forgalmazásával.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Két körzet tartozik egy rendőrhöz, tehát a közterület felügyelők rendszerét követve történt a
felosztásuk. A területére vezényelt rendőrrel már felvette a kapcsolatot, a lakossági forumán
már be is mutatta.
Kérte, hogy a lakó pihenő övezetre vonatkozó KRESZ szabályok ellenőrzését különös
figyelemmel kísérjék, mert az arra lakók nem ismerik, a kötelező jobb kéz szabályt.
Felajánlotta, hogy egy postaládát kihelyeznek a Csáki Képviselőtársának területén lévő volt
ló istálló falára, ahol egy melegedőt alakítanának ki. Itt a területért felelős rendőrüket
megtalálnák bizonyos időpontokban, akinek bejelentést tehetnének szükség esetén.
53. főútra sebességmérő jelzőkészülék kihelyezését kérte. Már négy településen van ilyen az
országban. Jól működik, visszatartó ereje van.
Külföldön látta, hogy éjjel járőrözök gépkocsiján villogó kék fény lassításra kényszeríti a
közlekedőket.
Táncsics utca egyirányú lett, de többen nem veszik figyelembe. Szemben közlekednek a
járművek több esetben. Kéri ennek ellenőrzését is.
Az előterjesztés szerint az elmúlt évhez képest bírságból közel 1 millió Ft-al többet szedtek be.
Ebből a pénzből lobbyzzanak vissza az épület felújítására, hogy jobb körülmények között
dolgozhassanak a rendőrök.
Fogda visszahelyezésével az állomány létszáma nem emelkedett sajnos, hanem a közterületről
kellett rendőröket visszavezényelni. A megye a feladattal lehetőséget is biztosíthatott volna a
helyi kapitányságnak.
Jó hír, hogy a gépkocsi állomány fejlődött.
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Váradi Krisztián képviselő:
Örömmel veszi az évenkénti beszámolót a közbiztonság témaköréről. Most az utolsó
beszámolóhoz érkeztek. Visszatekintés alapján állapítja meg, hogy kimondottan jó az
önkormányzat és a rendőrség együttműködése. Amit megfogalmaznak előző évben, a
következő évben annak végrehajtását olvashatják. Köszöni a javaslatok meghallgatását és
annak lehetőség szerinti orvoslását.
Köszöni, hogy az ittas vezetés fokozott ellenőrzésére tett tavalyi javaslatára már is pozitív
lépésekkel és kiemelt eredmények feltárásával reagáltak.
A gyorshajtás ellenőrzése is pozitív eredményeket mutat. Azért viseli ezt annyira szívén, mert
többen halnak meg a közlekedés során, mint ahányan válnak erőszakos bűncselekmény
áldozatává.
Gratulál a rendőrség elmúlt évben végzett munkájához és sok sikert kíván további
tevékenységéhez.
Vili Gábor képviselő:
Megköszöni a rendőrség hathatós segítségét, amit a közlemúltban egy lakossági megkeresés
során tapasztalt. Bejelentését követő pár órában a bűncselekményt felderítették.
Horváth Mihály képviselő:
A helyi közlekedés különös tekintettel a lakótelepekre, külön odafigyelést igényel. Ebben nem
sok előrelépés történt az elmúlt évi beszámoló óta. Megértik a rendőrség
alulfinanszírozottságát, de a városnak a helyi kapitánysággal közösen megfelelő eszközöket
kell találni a megoldásra.
Mindannyian tapasztalhatják, hogy a város közlekedési morálja nagyon rossz. A város
lakói „ kaputól kapuig „ szeretnek közlekedni, nem szívesen veszik figyelembe a közlekedési
szabályokat. Betartása nem kellő mértékben ellenőrzött.
A város forgalom áteresztő képessége javult, de a gépjármű számának gyarapodásával a
parkolás nem megoldott.
Rostás László képviselő:
A beszámolóból kimaradt pl., hogy a rendezvények során évek óta nincs atrocitás, ami a
rendőrségnek köszönhető.
Meglepődve hallott a túlkoros diákok ablak betöréséről. Örömmel venné, ha erről kapna
tájékoztatást az előfordulás időpontjában, mert talán hathatós segítséget tudnának nyújtani.
A területfelelős rendőr a cigányság által lakott körzetben megkezdte munkáját, megtalálta
helyét és jó kapcsolatot épített ki az ott lakókkal. Minden kifizetés alkalmával jelen van, és
probléma mentes az együttműködésük.
Fontos a közlekedési morál javítása is, de az emberek biztonsága ennél fontosabb. Ebben a
városban javult a közbiztonság és a közrend.
Megköszöni a rendőrség cigányság felé nyújtott segítségét.
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Romvári Frigyes képviselő:
A Közrendvédelmi és Sportbizottság egy közrendvédelmi konferenciát szervez. Ehhez kéri a
városi rendőrkapitányság segítségét. Szeretné meghívni a képviselőket, polgárőr
egyesületeket, és a körzetfelelős rendőröket is, hogy ismerjék meg egymást.
A bűnözés szakosodik, ezért egyre több tennivaló és több információ szükséges a megelőzés
érdekében.
Csáki László képviselő:
Bejelenti, hogy április 14-én a városi sportpályán egy közlekedési gyermek kerékpár
tanpályát adnak át, a balesetveszély megelőzése érdekében. Talán a későbbi közlekedés
kulturáltabbá válik használata által.
Dr. Horváth László képviselő:
A beszámolóból megállapítható, hogy a Rendőrség a nehéz körülmények ellenére is
teljesítette a 2005 évi vállalását, miszerint a közrend ne romoljék. Ez az ígéretük teljesült.
Megítélése szerint
munkához.

a rendőrség épülete és annak berendezése méltatlan az ott követelt

Üdvözli viszont a közrendvédelmi tevékenység javulását, a területfelelősi járőrszolgálat
kialakítását, „ a mi rendőrünk” szolgálat bevezetését, amit 3-4 éve szorgalmaztak a kapitány
úrnál. Ezzel végre nagyon sokat léptek előre és a további javulás feltételeit hordozza
magával. Azt is jónak tartja, hogy a város jegyzőjével és a gyámhivatallal megállapodás
történt a családon belüli erőszak és a kiskorúak védelmére.
A beszámolót jónak tartja, azt elfogadja és a további munkához erőt, egészséget kíván.
Király Ferenc dandártábornok:
Nem kívánja minősíteni a kiskunhalasi rendőrkapitányság tevékenységét a következők miatt:
Ha itt nem történne egy évben egyetlen bűncselekmény sem, ha nem lennének falfirkák, ha
nem bőgetnék a motorokat a motorosok és nem veszélyeztetnék a gyalogosok közlekedését és
a kerékpárosokét , akkor lehetne azt mondani, hogy a rendőrség nagyon jól dolgozott,
mindent megelőzött és mindenki megelégedett.
Mindaddig, amíg ez nem lesz így, csak annak örülhetnek közösen - a rendőrök, polgárőrök,
határőrök, itt élő emberek, a köz ügyei iránt érdeklődő emberek, - hogy az a település ahol
élnek és dolgoznak, élhető. Azok a problémák jellemzők első sorban, amit most felvettek és
nem az, hogy a múlt hónapban is lelőttek valakit, ma is kiraboltak valakit……Ez a megye,
aminek nem igazán jó a közbiztonsági híre országosan, vagy emléke, eljutott oda, hogy ma
már kedvezőbb közbiztonságúnak ítélhető meg. Mindössze négy megye van ilyen az
országban. Ez elég szép eredmény.
Ebben benne van azon rendőröknek a munkája is, akik ebben a városban szolgálnak.
Ennek a városi rendőrkapitányságnak a városon kívül van még 18 települése, ahol ugyan
olyan közbiztonságot kérnek számon, mint ami itt van.
Meggyőződése, hogy az itt dolgozó kollégák döntő többsége tisztességesen megszolgálta a
fizetését. Ezzel a véleménnyel egyfajta minősítést adnak.
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A konkrétumokat tekintve elmondja, hogy a bűncselekmények számának alakulásához a
jelenlegi statisztikai számbavétel rendszere szerint akkor regisztrálnak egy bűncselekményt
elkövetettként, amikor a rendőrség abban az eljárást befejezi. Éppen ezért azokban a
statisztikákban, amelyeket a képviselők elé tártak, olyan adatok jelennek meg, hogy a
kimutatott bűncselekmények egyharmada 2005 előtti elkövetésű.
Van olyan bűncselekmény, amit 1999-ben követtek el és 2005-ben került bele a megyei
statisztikába.
Mindig a legfrissebben elkövetett bűncselekmények fájnak a legjobban, mert ebben indul
eljárás, de nagyon sok olyan bűnös tevékenységre derül fény, amelynek a hasznát évekig
élvezik az elkövetők, a felelősségre vonás időpontjáig.
Ezzel együtt azok az ingadozások, amelyek a mellékelt jelentésben lévő statisztikából is
kiszűrhető, hosszú távon kiegyenlítik egymást. Igazán lényeges változás, sem rosszabbodás
irányába, sem a javulás irányába sajnos nincs.
Ugyan mitől lenne?
A rendőrségtől jó számon kérni a közlekedési szabályok betartását, gyorshajtást, más
embernek okozott veszélyhelyzetet és súlyos tragédiákat. Azért alakult ki, mert nem megfelelő
a felelősségre vonás színvonala.
Hasonlíthatják magukat nagyon sok tekintetben fejlett nyugat európai demokráciához, de
ahhoz kell öt-hat emberöltő, talán akkor az emberek fejében kialakul egy jogtisztelet a mások
tulajdona, személye iránti , amit nem lehet máról hólnapra jogi úton kikényszeríteni.
Ma ott tartanak, hogy csak a közvélemény szerint az a buta ember kap szabálysértési
bírságot, aki bevallja bűnét, akkor azok még kisebbséget alkotnak. Beivódik az emberekbe,
hogy ezt úgy lehet megúszni, hogy azt mondják, nem ők vezették azt a járművet. Semmi köze
hozzá és a hozzátartozót nem köteles szabálysértéssel vádolni.
A falfirkák esetét is tettenéréssel lehet megfékezni. Meg kellene fogni minél többet és legyen
minél több ember érdeke az, hogy ezek megszűnjenek.
A rongálással okozott károk eltakarítása a többszázezer Ft-ot is meghaladja. Mitől kisebb
bűncselekmény ez, mint amikor betörnek egy kirakatot? Teszi fel a kérdést.
Nehéz a rendőrök szemléletét arra formálni, hogy veszélyt nem jelentő dolgokra is oda kell
figyelni.
A rendőrnek az adott városrész nyugalmáért kellene felelősséget vállalnia. Ennek a jegyében
kezdenek dolgozni a jövő héten – egyenlőre kísérletképpen, mert nem biztos annak megfelelő
fogadtatásában sem a lakosság sem a rendőrök vonatkozásában – . Ehhez két elektromos
kerékpárt állítanak be Kiskunhalason. Ez a bicikli csendes, nem láttatja magát előre az
intézkedő rendőr. Könnyebb az elkövetőt így tetten érni.
Megyei szemlélet, hogy a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetője és beosztott állománya a
feladatának elvégzésére alkalmas.
Az objektummal kapcsolatos vélemények jogosak, de már 500 millió a felújítás értéke. A BM
ez évi felújítási előirányzata 1 milliárd Ft összesen, így erre nincs esély. Személy szerint is
négyszer említette már részletesen a miniszter asszonynak, hogy mennyire súlyos helyzetben
dolgozik Kiskunhalason a legnépesebb rendőrkapitányság állománya. Nem csak az itt
dolgozókról van szó, hanem azokról akik ügyeiket intézni mennek oda.
Akik nem tudnak magukra adni, nincs tekintélyük sem. A bíróságok voltak korábban hasonló
helyzetben.
A helyszíni bírság felhasználása nem keverhető ebbe bele. Ebben a kérdésben csak központi
megoldás lehetséges.
Halász képviselő úr által említett kék lámpákat szívesen kihelyeztetné a veszélyt jelentő
helyekre, de azt sajnos ellopnák.
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A fogda felújítás vonatkozásában elmondja, hogy a fogdaőri állomány megvolt és meg is
maradt. A megyei fogdát április végéig elkészítik, de addig a helyit kell üzemeltetniük. A
foglyok ideszállítása is többlet kiadást jelent, így minél hamarabb szeretnék azt eredeti helyzet
visszaállítását.
Fekete Béla rendőrkapitány:
Megköszöni az elismerő szavakat, ígéri, hogy a 2006-os év is ilyen számokkal végződik, vagy
jobbal . Megpróbálnak javítani a város közbiztonsági helyzetén.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 15:29:17
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74/2006.Kth
Beszámoló Kiskunhalas Város
közbiztonságának helyzetéről
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város közbiztonságának helyzetéről szóló
beszámolót elfogadja.
Megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a város közrendje és közbiztonsága
nem romlott.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Fekete Béla rendőrkapitány
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Városi rendészet 2005. évi munkájáról.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések
Dr. Horváth László képviselő:
A mezőrök fegyverhasználati lehetőségei közül kivették a kóbor ebek kilövésének lehetőségét.
Egy oldallal később az szerepel a beszámolóban, hogy a mezőőrök három ebet kilőttek. Erre
kér magyarázatot.
Töröcsik Dávid városi rendészetvezető:
Az elhangzott kérdésre válaszolja, hogy a jogszabály változás következtében az elmúlt év
februárjában valóban törölték az említett lehetőséget. A ebek kilövése még a jogszabály
változás előtt történt. Jogszerű volt az intézkedés.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Kitűnik az anyagból, hogy mennyi feladatot végeznek. Átfedés van a rendőrkapitányság
munkájával. Mezőőrök teszik a dolgukat, szinte mindenhol találkozni lehet velük.
Hét végi gyepégetési eset kapcsán merült fel benne, hogy egy tűzoltó készüléknek lennie
kellene a mezőőrök autójában. Most is segítséget jelentett volna.
Gép Károlyné képviselő:
Közterület Felügyelők munkája sokat javult, sok helyen láthatók. Példás partneri munkáért a
külterületi gondoskodásért külön köszönetet mond a mezőőröknek. Ilyen együttműködés ritkán
tapasztalható.
P. Szabó Károly képviselő:
Közterület felügyelők figyelmébe ajánlja a város külterületi részét is.
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Mezőőrök munkáját köszöni a termelők nevében. Hét végi szolgálat is nagyon jó intézkedés
volt.
Nagy Péter képviselő:
Utóbbi években tapasztalhatják, hogy a városban élőknek és az ideérkezőknek fontos a város
központjának állapota. Ennek fenntartása a közterület felügyelők munkájától is függ. Elmúlt
évi rendelet is újabb feladatokat határozott meg számukra. Szinte megoldhatatlan feladatsor
elé állatják őket.
Közterület Felügyelőknek kellet volna a síkosság mentesítés ellenőrzését elvégezni. Télen
most szakaszosan esett a hó és korán elolvadt.
Feladatuk a közterület takarításának ellenőrzése. Ezt szinte nem végzi senki, általában
kisöprik a szemetet úttestre és napokig hetekig azt takarítják a városüzemeltetési
igazgatóság munkásai. Sorolhatná tovább is zöld felületek karbantartását, fák nyesését stb,
ami óriási feladat, amit ha nem ellenőriznek a lakosság nem végzi el magától.
Italozó helyek ellenőrzése is a feladatuk, amit nagyon ildomosnak talál. Példaként említi meg
a Bokányi Dezső utcai szórakozóhelyet, ahol reggel és este is sok iskolás diák található.
Szeretné, ha ezt is valaki ellenőrizné.
Dr. Horváth László képviselő:
Rendészet munkája az elmúlt évben sokat fejlődött. Intézkedések száma nagyon magnőtt
hatékonyságával együtt. A rendészet dolgozói jól képzett, határozott önálló döntésre
alkalmas emberek. Jelenlétük és feladatuk közkívánt, úgy tűnik a város életében. A korábbi
időszakkal ellentétben, amikor nem is volt érezhető, hogy van egyáltalán rendészet, a mai
időszakban a rendészek egyenruhájának rangja van. Nagy előnye lenne a városnak, ha
létszámban is növekedni tudnának. A mezőőröktől megszokott igen jó munkát tudja dicsérni.
Imponáló a külterülettel való fokozott foglalkozásuk, hiszen a tevékenységük 86%-a
külterületen történik.
A gyepmesterrel a korábbi nehézségek ellenére a mostani együttműködése az állatvédő
egyesülettel igen jónak mondható Továbbra is súlyosan kifogásolható azonban a
gyepmesteri telep technikai fogyatékossága, nevezetesen a megfelelő mennyiségű és minőségű
férőhelyek hiánya, amelyeket csak a következő években megvalósításra kerülő állati
hulladékgyűjtő telep megépítése szüntethet meg. A gyepmesteri feladatok ellátása kielégítően
rendben történik, így különösebb panaszról nem tudnak.
Az Állatvédő Egyesület annak ellenére, hogy önkormányzati támogatása drasztikusan
leszűkült, lehetőségeihez képest igyekszik mindenben segíteni. Az elmúlt 2005-ös évben az
önkormányzattól átvett ebek közül mintegy 190 db-ot juttattak gazdához.
A beszámolót jónak tartja, gratulál a rendészek munkájához és elfogadja azt.
Töröcsik Dávid városi rendészet vezetője:
Az elhangzottakra reagálva ígéretet tesz arra, hogy a mezőőri járműveket felszerelik
poroltókkal.
A külterületi munkával kapcsolatban elmondja, hogy 6 fő közterület felügyelő van, akik járják
a város többszáz kilométeres úthálózatát kerékpárral. Naponta 15-25 km-t lekerékpároznak.
A 3700 intézkedés következtében az adminisztrációs munka nagyon megnövekedett. Ezen belül
vannak olyan esetek, ami intézkedés sorozatot von maga után. A hat főből egy fő az
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ügyfélfogadást is lebonyolítja. Továbbá a szabadság időket összeadva kitesz egy évi
munkaidőt, tehát gyakorlatilag 4 fő közterület felügyelő munkájával számolhat.
Útvonalterv alapján dolgoznak, amit a csoportvezető mindig ellenőriz.
Igyekeznek minden feladatvégzésüknek megfelelni, amiben előrelépés lehetséges.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Szórakozóhelyek ellenőrzésére válaszolja, hogy néhány éve volt egy akciójuk, ami rövidtávon
elérte az eredményét, hosszú távon nem. A családvédelmi szolgálattal, ifjúsági felelősökkel
közösen járőr szolgálatot szerveztek. Amíg az üzemeltető ellenérdekű fél, addig nagy
remények ehhez nem fűzhetők. Szeptembertől ismét odafigyelnek ellenőrzésekkel. Igazolatlan
hiányzások érezhetően nőnek a napló bejegyzései szerint, de ez a valóságban nehezen
bizonyítható.
Dr. Várnai László polgármester:
Rendészet szervezettsége sokat változott ebben a ciklusban. Az osztályvezetőnek sok munkája
van ebben és értő kollégákra talált. Ez is szakmai tudást igényel.
A létszámfejlesztés mindig költségvetési kérdés. A mezőőri szolgálathoz kap az önkormányzat
központi támogatást, a közterület felügyelethez nem. Ami az itt lakó népesség nyugalmát
szolgálja, annak finanszírozásától nem zárkóznak el. Reméli, hogy a következő ciklusban
nyílik lehetőség a személyi feltételek bővítésére is.
Civil szervezettekkel jó kapcsolatot alakítottak ki. A Gazdasági Programban szerepel, hogy az
Önkormányzati Rendőrség munkáját összehangolja
a rendőrség, mezőőrség és a civil
szervezetek munkájával, ami nagyobb hatékonysággal működne. Ezt sikerült megvalósítani.
Köszöni ezt a munkát és javasolja a városi rendészet 2005. évi munkájának elfogadását.

No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 15:51:22
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75/2006.Kth
Beszámoló a Város Rendészet
2005. évben végzett munkájáról

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városi Rendészet 2005.évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Törőcsik Dávid városi rendészet vezetője
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Településszerkezeti Tervének módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
A településszerkezeti Terv módosítása és az azt követő napirendi pontként tárgyalandó
Építési Szabályzat módosítása szorosan összefügg. Az általa elmondottak mindkét témakörre
igazak.
A módosítást véleményeztetni kell a területi főépítésszel. Véleményében kifogást nem emelt
egyik napirendi pont ellen sem, elfogadásra ajánlja azokat a képviselő-testültnek. Az eredeti
előterjesztéshez képest a Tinódi utcai építési hely módosítást visszavonja, mert időközben
tudomásukra jutott, hogy az egy illegális építkezés legalizálásához szükséges.
Jelentős tételként szerepel a Erzsébet királyné téren a Dong ér menti oldalon építési hely
kijelölése, ami a rendőrök Közbiztonságért Alapítvány építési programjához került be a
rendezési tervbe.
Szerepel még az előterjesztésben a lovasbázis területének megosztása. A HÖR kezelésében
maradó igazgatási épületek határőrségi besorolást kapnak, a későbbiekben is sport célokat
szolgáló terület pedig, sport területi besorolásban marad.
A rendezési terv módosításhoz egy örökségvédelmi hatástanulmányt kellett készíteni néhány
ügyet érintően. Az ebben szereplő megállapításokat beépítette az előterjesztésbe.
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Most kerül sor a pszichiátriai betegek otthonának megosztásával kapcsolatos képviselőtestületi szándék megvalósítására. Ez is szerepel az előterjesztésben.
Visszautal Dr. Komáromi Szilárd napirend előtti felszólalásának tartalmára, amiért
városképileg jelentősebb területek beépítésénél, a tervezendő épületcsrében egyeztetési
kötelezettséget írtak elő.

Kérdések
Csáki László képviselő:
Ismeretei szerint időközben jogszabályi változások következtében az Alsóöregszőlőkben
épített új lakásokra lakhatási engedélyt nem kapnak az építők, ivóvíz vezeték hiánya miatt.
Erről kér információt.
Tóth Péter főépítész:
Központi ágazati előírásoknak megfelelően támasztja ezt a követelményt az
építővel szemben. Az építésügyi hatóság szintén betartatja a jogi előírást.

ÁNTSZ az

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Településszerkezeti Terv módosításának
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 5
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 16:13:22
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76/2006.Kth
Kiskunhalas Város Településszerkezeti
Tervének módosítása
Határozat
A Képviselő-testület az Új-Lépték Bt. által 2006. januárjában, 11-2006 munkaszám
alatt készített módosítási dokumentáció alapján Kiskunhalas város T1jelű külterületi
és T2 jelű belterületi módosított településszerkezeti tevét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Báthory u. 1. sz. alatti ingatlan rendeltetésének megváltoztatása.
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a Báthory u. 1.sz. alatti épület
átminősítését, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályozásáról szóló rendelet felsorolásából ezen ingatlan törlésének jóváhagyását.
No: 7
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 16:15:33
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77/2006.Kth
Báthory u. 1. sz. alatti ingatlan
rendeltetésének megváltoztatása
Határozat
A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást ad a Kiskunhalas, Báthory u. 1. sz., 420
hrsz alatti, jelenleg iroda művelési ágú ingatlan rendeltetésének lakóház udvarrá
történő átminősítéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2006.(III.29.)
rendelete
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2000.( II.29) rendelet
módosításáról
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1. §
A 6/2000.(II.29.)Ktr. sz. rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1.sz. melléklet
II. - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon – felsorolásból törlendő :
„ Családsegítő Szolgálat Báthory u. 1., 420 hrsz „ ingatlan.
2. §
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.”

00007 Új napirendi pont
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és a Szabályozási Tervének
módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr.Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 6 Szavazás: Nyílt

>180< Minősített
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Ideje:2006.03.27 16:14:23
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%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 12/2006(III.25) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2006. ( III.29) rendelete
Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló
többször módosított 8./2001.(03.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről.
Kiskunhalas képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, az 1999. évi
CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (1), (3)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. /1/
bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló – módosított – 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban:
OTÉK) 2. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazással élve – az Új-Lépték Tervező Iroda által 112006. munkaszámon készített dokumentáció alapján – e rendelettel módosítja Kiskunhalas helyi
építési szabályzatát (HÉSZ) és szabályozási tervét.
1. §
A HÉSZ 31. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
(7) Azokon az ingatlanokon, melyen olyan épület áll, ami nem éri el a telek kötelező
beépítési vonalát, az épület a beépítési vonal irányába bővíthető.
2. §
A HÉSZ 24. § (6) és (7) bekezdése az alábbiak szerint változik:
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(6) A (4) szerinti helyi jogszabály alkalmazásakor üzemi állattartásnak minősül, ha
az érintett területen egyféle állat tartása esetén az állatlétszám eléri a következőkben
felsorolt mennyiségeket:
49
db
szarvasmarha
199 db
juh, kecske
99
db
sertés
29
db
ló
1999 db
broiler baromfi
499 db
kifejlett (tenyész) baromfi
100 db
baromfi saját ellátásra
49
db
strucc
49
db
anyanyúl és szaporulata
(7) Ló, szarvasmarha, strucc állatfajokból két faj együttes tartása esetén fajonként
felét, mindhárom faj együttes tartása esetén fajonként harmadát lehet tartani. Juh
vagy kecske és sertés állatfajokból két faj együttes tartása esetén fajonként azok felét
lehet tartani.
3. §
(1)A HÉSZ 3. § (1) bekezdés c) pontja hatályát veszti, ezért a jelenlegi d) pont c) ponttá
változik.
(2) A (2) bekezdés az alábbi e) ponttal egészül ki:
e) hétvégi házas üdülőterület (HÜ) estén az érintett tulajdonosok saját költségükre,
engedélyezési és kiviteli tervek alapján, szabályszerűen kialakították a teljes
közműellátást,
4. §
A HÉSZ 44. §-az alábbi k.) ponttal egészül ki:
k) Városképvédelmi területen belül és az országos kezelésű utak átmenő szakaszai
mentén megvalósítandó építési munka építési engedély kérelméhez csatolni kell a
főépítésszel folytatott előzetes egyeztetésről készült jegyzőkönyvet.
5. §
A HÉSZ 40. § (5) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:
a.)

„a meglevő lakások megszüntetendők” mondatrész törlendő.
Záró rendelkezés
6. §.

Jelen rendelete kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően
indított ügyekben is alkalmazni kell. „
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00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati Középiskolák és kollégiumok szakmai beszámolója.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
A két középiskola működéséről széleskörű áttekintést kaptak, az ott folyó munkáról,
eredményeiről és felvételi arányokról.
Arról a szerteágazó munkáról is informálódhattak, ami a Bernáth Lajos Kollégiumban folyik,
mert itt óvodásoktól egészen a szakközépiskola és szakképző intézetig bezárólag laknak
diákok.
Mindkét intézménynek további jó munkát kíván. Köszöni a vezetők együttműködését az
önkormányzattal.
Javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
No: 8
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 16:18:08

>182<

Egyszerű

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:
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100.00%

100.00%

78/2006.Kth
Önkormányzati középiskolák és kollégium
szakmai beszámolója
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Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az általa fenntartott érintett intézményekben
folyó szakmai munka eredményessége mellett elfogadja a
Bernáth Lajos Kollégium
Bibó István Gimnázium
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium
tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Gregó Sándor Bernáth Lajos Kollégium igazgatója
Pintér András Bibó István Gimnázium igazgatója
Klein Imre II. Rákóczi F. Mg. Kg. Inf. Szakközépiskola igazgatój
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend trágya: Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei
Alapító Okiratának módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István népjóléti osztályvezető:
Az új változatban előterjesztett Alapító Okirat beterjesztését az indokolta, hogy a népkonyha
létszámának emelésén túl az iskolaorvosi szolgálatot is szerepeltetni kell az Alapító
Okiratban.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az Alapító Okirat módosításának elfogadását javasolja
a képviselő-testületnek.
No: 9
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 16:19:36

>183<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

22
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

84.62%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
4

100.00%

84.62%
0.00%
15.38%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

26

100.00%

100.00%

79/2006.Kth
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Krízisellátó Intézményei alapító Okirat módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei Alapító
Okiratát az alábbiak szerint jóváhagyja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. Törvény 88.§-ában foglaltak alapján, az általa alapított
Kiskunhalas Város Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei Alapító Okiratát
az alábbiak szerint határozza meg:
1.

Az intézmény neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálata és
Krízisellátó Intézményei

2.

Az intézmény székhelye:

Kiskunhalas, Garbai S. u. 6.

Az intézmény telephelyei:

Kiskunhalas, Molnár u. 6.
Kiskunhalas, Hajnal u. 5.

3.

Alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

4.

Fenntartója és felügyeletei szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

5.

Tevékenységei, szakfeladatai:
Alaptevékenységei a szociális ellátás körében:
Családsegítés:

Szakfeladatszám:
TEÁOR szám:
Kiskunhalas, Garbai S. u. 6.
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85324-4
85.32

Szociális étkeztetés:

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Szakfeladatszám:
85325-5
TEÁOR szám:
85.32
Kiskunhalas, Molnár u. 6.
Engedélyezett adagszám: 40 adag (fő) / nap
Szakfeladatszám:
85318-1
TEÁOR szám:
85.31
Engedélyezett férőhelyszám: 30 fő
Kiskunhalas, Molnár u. 6.

Alaptevékenységei a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátás körében:
Gyermekjóléti Szolgáltatás

Szakfeladatszám:
85324-4
TEÁOR szám:
85.32
Kiskunhalas, Garbai Sándor u. 6.
Szakfeladatszám:
85318-1
TEÁOR szám:
85.31
Engedélyezett férőhelyszám: 2 fő
Kiskunhalas, Galagonya u. 11.

Helyettes szülői ellátás:

Az intézmény szakmailag működtetett önálló intézményegysége:
Családok Átmeneti Otthona:

Szakfeladatszám:
85318-1
TEÁOR szám:
85.31
Engedélyezett férőhelyszám: 65 fő
Ebből: „A” épületben: 40 fő, „B” épületben:

25 fő
Székhelye: Kiskunhalas, Ván B. u. 11.
Alaptevékenységei az egészségügyi ellátás körében:
Védőnői Szolgálat:

Szakfeladatszám:
85129-7
TEÁOR szám:
85.14
Kiskunhalas, Hajnal u. 5.
Szakfeladatszám:
85191-2
TEÁOR szám:
85.14
Kiskunhalas, Hajnal u. 5.
Szakfeladatszám:
85126-4
TEÁOR szám:
85.12

Anya, gyermek, csecsemővédelem:
Iskolaorvosi Szolgálat:
Egyéb alaptevékenysége:
Intézményi vagyon működtetése:
(Számviteli, gazdasági tevékenység)

Szakfeladatszám:
75176-8
TEÁOR:
74.15
Kiskunhalas, Szent Imre u. 4.

6.

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján.

7.

Az intézmény működési területe:

8.

Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

9.

Előirányzat feletti jogosultság szerint:

10.

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll:

Kiskunhalas Város Közigazgatási területe
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Teljes jogkörű

•

•
•
•
•

Az intézmény székhelyéül szolgáló, Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában
lévő (hat iroda és kiszolgáló helység) Kiskunhalas, Garbai S u. 6. szám alatti, 171/B/1
hrsz-ú, 132 m2 alapterületű ingatlan
a Kiskunhalas, Molnár u. 6. szám alatti 3697 hrsz-ú, 491 m2 alapterületű ingatlan és a
rajta található 271 m2 alapterületű épület,
a Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. szám alatti 40531/1 hrsz.-ú, 17429 m2
alapterületű ingatlan és a rajta található összesen 997 m2 épületek,
a Kiskunhalas, Hajnal u. 5. szám alatti 4837 hrsz-ú, 694 m2 alapterületű ingatlan és a
rajta található 312 m2 alapterületű épület.
A gazdasági ügyek viteléhez rendelkezésre áll a Kiskunhalas, Szent Imre u . 1. szám
alatti 4635/A/1 hrsz-ú, 56 m2 alapterületű irodahelyiség, melynek tulajdonosa a
Települési Önkormányzat Vagyonkezelő Kft.

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti tárgyi eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat szakfeladatainak ellátására szabadon
használhatja.
11.
12.
13.
14.

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg azt
biztosítékként felhasználni.
Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az önkormányzat vagyonáról,
vagyongazdálkodásról szóló rendeletben foglaltak szerinti gazdálkodás.
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitása terhére
bevételt szerezhet. Bérbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az
intézményben folyó munkát.

A Képviselő-testület a fenti Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 11/2006.
Kth. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Nyilas László Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézmény vezetője
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Városért Közalapítvány Alapító Okirat módosítása és kuratóriumának
összetétele.
Írásos előterjesztés mellékelve.

Kérdések
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Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek az Alapító Okirat módosítás
elfogadását.
No: 10
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 16:21:08

>184<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

22
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

84.62%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
4

100.00%

84.62%
0.00%
15.38%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

26

100.00%

100.00%

80/2006.Kth
Városért Közalapítvány Alapító Okirat
módosítása és kuratóriumának összetétele
Határozat
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városért Közalapítvány Kuratóriumát 7
főben állapítja meg.
A kuratórium elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
elnök: Regős Gyula,
tagok: Csáki László,
Juhászné Czinkóczi Éva,
Hugyi Imre,
Kószó János,
Rostás László,
Szőke Sándor.
2./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városért Közalapítvány Alapító
Okiratának 3. pontját az alábbi tevékenységekkel egészíti ki:
kulturális tevékenység ,
közrend és közlekedésbiztonság védelme,
önkéntes tűzoltás,
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mentés, katasztrófa elhárítás.
A Képviselő-testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzatát a határozatnak megfelelően módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Regős Gyula kuratórium elnöke
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közművelődés
pályázatának benyújtása.

és

közgyűjteményi

intézmények

érdekeltségnövelő

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.
No: 11
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 16:22:48

>185<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

22
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

84.62%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
4

100.00%

84.62%
0.00%
15.38%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

26

100.00%

100.00%

81/2006.Kth
Közművelődés és közgyűjteményi intézmények
érdekeltségnövelő pályázatának benyújtása
Határozat
A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht. érdekeltségnövelő
pályázatának benyújtásához igazolja, hogy a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht.
2006 évi Üzleti Tervében a technikai, műszaki eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására rendelkezik 500.000,- Ft önrésszel.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Rémán János Kht. ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kulturális szakemberek szervezett képzése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
36

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát
képviselő-testületnek.

lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a

No: 12
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 16:24:02

>186<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

22
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

84.62%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
4

100.00%

84.62%
0.00%
15.38%

Össz.:
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82/2006.Kth
Kulturális szakemberek szervezett képzése
Határozat
A képviselő-testület a 2006-os évi kulturális szakemberek szervezett képzésének
igénylését a melléklet szerint jóváhagyja és a támogatást igényli.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht. Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8.
Civil Alap Közalapítvány Kiskunhalas, Kossuth u. 21.
Városi Könyvtár Kiskunhalas, Szövetség tér 11.
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
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82/2006.Kth melléklete

F - KÉPZ igénylőlap
(Közgyűjtemények és közművelődési intézmények fenntartói töltik ki.)
Beküldendő: Országos Széchenyi Könyvtár
Kulturális szakemberek továbbképzésének normatív hozzájárulásával foglalkozó irodája
1054 Budapest Hold u. 6.
A fenntartó azonosítója:
Adószáma:
A fenntartó típusa:
A fenntartó neve:
A fenntartó címe:
A fenntartó telefonszáma:
Számlaszáma:
Számlavezető pénzintézet neve:

338800
15338806-2-03
(1) önkormányzati
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.
77 - 523 - 100
11732064 - 15338806
OTP Bank Rt. Kiskunhalas

A 2006. évi fenntartói igény bejelentése a kulturális szakemberek szervezett továbbképzését
szolgáló normatív hozzájárulás biztosításához:
KözKönyvtári Muzeális
Levéltári
Összesen
művelődési
Intézmények száma
összesen
2
1
3
Igényjogosultak száma
összesen
3
12
15
Igényjogosultak azok a kulturális szakemberek, akik az adott évre aktualizált 7 éves
továbbképzési tervben szerepelnek.
Az igényjogosult intézmények felsorolása:
1.
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht
6400 Kiskunhalas Bokányi D. u. 8.
77 - 422 - 350
Igényjogosultak száma: 2
2.
Civil Alap Közalapítvány
Boróka Civilház
6400.Kiskunhalas Kossuth u. 21.
77/421.-044
Igényjogosultak száma: 1
3
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Városi Könyvtára
6400 Kiskunhalas Szövetség tér 11.
77 - 421 - 851
Igényjogosultak száma: 12
A fentiekben közölt adatok alapján igényeljük a normatív támogatást.
Kiskunhalas, 2006. március 10.
P.H.
a fenntartó két kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjének aláírása
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00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halas Televízió Kht. és az önkormányzat közötti Kommunikációs
Együttműködési program megújítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékleve.

Kérdések
Halász Balázs képviselő:
A képviselő-testületi ülés szünetében sajtótájékoztató
megállapodás, ha ezt előzetesen írásban jelzi a képviselő.
Mit jelent, hogy előzetesen? Mikor?

tartására ad lehetőséget a

Rostás László képviselő:
Megválasztott képviselők részére lehetőleg két alkalommal adnak lehetőséget beszámolójuk
megtartására. Vonatkozik ez a Kisebbségi képviselőkre is?
Dr.Várnai László polgármester:
Az elhangzott kérdésre válaszolva elmondja, hogy csak az aláírók által képviselt testületi
tagokra vonatkozik a megállapodás tartalma. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan
kössön együttműködési megállapodást a Halas TV-vel.
Juhász Gábor főtanácsos:
Halász Balázs képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az adás szerkesztőjéhez
közvetlenül az adás előtt kell írásban benyújtani a képviselői sajtótájékoztató szándékát.
Dr.Várnai László polgármester:
Ennek praktikus oka van, mert a testületi ülés közben alakul ki olyan helyzet, hogy a képviselő
sajtótájékoztatót akar tartani. Ezért nem állapítják meg az időpontot, mert adódhat olyan
helyzet, hogy azonnal kell reagálni.
Ameddig a szünet el nem kezdődik, addig bármikor jelentkezhet a képviselő a főszerkesztőnél.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
A választ köszöni kérdésére, kielégítőnek tartja azt.
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Sérelmezi, hogy a felsővárosban egy pénzfelvevő automatát sikerült felszereltetnie és az erről
szóló hír közlését a TV elutasította. Szlogenjük, hogy „ Legyen mindig jól informált”, ami
ezzel a hozzáállással nem biztosítható.
Gép Károlyné képviselő:
Az együttműködés 7. pontját azzal egészíti ki, hogy a bizalom létezik a városban a TV hírek
vonatkozásában.
A Baky kastélyban lakossági forumot tartottak, ahol egy kialakult nyugtalanságnak szeretne
véget vetni hozzászólásával.
Egy 25 tagú család települ a Baky kastély udvarába és környékére. Nem tudták Csáki László
képviselőtársával megnyugtatni az embereket, hogy erről a testület nem döntött.
A Halas TV-ben az emberek láttak egy riportot, amiben nem kaptak az emberek pontos
tájékoztatást.
Tudomása szerint nincs a Baky kastély környékén beépíthető telek és építkezési program
sincs. Az ott élő hátrányos helyzetűek úgy érzik, hogy egy újabb kolonia kialakítása kezdődik.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Megítélése szerint a sajtó tájékoztatóra nagyon régóta van lehetőség. Nem új dologról van
szó.
Igaz, hogy ebben az épületben nem éltek ezzel a lehetőséggel a képviselők, inkább a
Csipkeházban volt ez gyakorlat.
A Televizó erre mindig nyitott.
A riport vonatkozásában szeretné megvédeni a Halas TV szerkesztőjét, mert a riport egy
pénzügyi programot ismertetett. Egy bank vállalta az építést.
A bank automatáról pedig egy reklám során is adhatnak közre információt .
Rostás László képviselő:
Kiskunhalason élő Nemzetiségek bemutatása kimaradt a megállapodásból. Kéri, hogy ezzel
egészítsék ki a felsorolást. Vallási kisebbségre utal az előterjesztés, de nemzeti hovatartozásra
nem.
Halász Balázs képviselő:
Köszöni az alpolgármester úr ajánlatát, megkeresi az általa említett bankot, hogy a felszerelt
automatáról adjon hírt a lakosság körében.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Egyéb bejelentett események sem kerülnek adásra mindig. Nem tudja ki dönti el, hogy mi a
hír értékű esemény és mi nem az a városban.
Korábban egy családon segítettek, majd egy akcióval több mint 100 emberen tudtak segíteni
és nem került be a TV műsorába.
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Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy mindig hangsúlyozza, hogy a híreknek
tényszerűeknek kell lenniük, míg az általuk vélt hírekért maguk vállalják a felelősséget.
A hivatalos tájékoztatást és a képviselő-testületi döntéseket pontosan kell közölni.
Egyetért azzal, hogy a rosszul leadott vagy hamis híreket nagyon nehéz kezelni.
A HABITAT kérdés pontosan ilyen. Még nem foglalkozott vele a képviselő-testület, nem
fejeződtek be a tárgyalások. Most azt hiszik az emberek, hogy a Szegedi útról a Baky
kastélyba telepítik át az embereket, holott erről nincs szó.
Elégségesnek tartja a 7. pontban a kölcsönös felelősség megjelölését.
Nem tartja szükségesnek külön megjelölni a cigányságot, mert minden témához kapcsolhatók.
Üljenek le a Halas TV szerkesztőjével és speciális cigány programok közvetítésére hozzanak
létre megállapodást.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
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83/2006.Kth
Halas TV Kht és az önkormányzat
közötti Kommunikációs, együttműködési
program megújítása
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a kiegyensúlyozott tömegtájékoztatás
érdekében a 2000. január 1-jétől a Halas Televízió Kht-vel határozatlan időre kötött
kommunikációs együttműködési szerződést felülvizsgálta, átdolgozta és megerősíti azt.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben foglaltak szerinti, egységes
szerkezetbefoglalt együttműködési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Kristóf Imre Halas TV Kht. ügyvezetője
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
83/2006. Kth mellékelte

KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM
mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete (képv.: Dr. Várnai László
polgármester), másrészről a Halas Televízió Kht. között (képv.: Kristóf Imre ügyvezető) az
alulírott napon, az alábbiakban írt feltételekkel:
1. A program célja
A program célja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata és a kiskunhalasi polgárok
közötti kapcsolatokban a televíziós kommunikáció az alábbi elvek szerint valósuljon meg:
• A Halas Televízió Kht. komplex egységes médiumként vállaljon szerepet a város
közéletében, hiteles interaktív kommunikációs csatornaként váljon hivatkozási ponttá a
közélet és a kultúra kérdéseiben a lakosok és az üzleti szféra számára.
• A televíziós technika felhasználásával folytasson értékmegőrző tevékenységet azzal,
hogy archiválja a város történéseiről, közéleti személyiségeiről, kulturális eseményeiről
készült műsorait.
• Az Önkormányzat részéről, a nagyobb horderejű, a lakosok többségét érintő döntések
előtt, széles körű társadalmi vitának kell nyilvánosságot adni. Ezeket a vitákat, ha
szükséges, a televízióban kell kezdeményezni a probléma bemutatásával.
• A már említett célok megvalósítása érdekében az Önkormányzatnak, a
tisztségviselőknek, a bizottságnak és a szakértőknek időben és folyamatosan
információval kell ellátnia a szerkesztőséget a bizottságokhoz és a hivatalhoz beérkező,
a közvéleményt érintő témákról.
• A televíziónak lehetőséget kell adni a nézőknek, hogy a vita közben is megismerje a
tényeket és bekapcsolódjon a probléma feltárásába.
• A Halas Televízió Kht. olyan televízió legyen, amely nemcsak az események követésével
és azok archiválásával szolgálja a helyi kommunikációt, hanem aktívan vegyen részt a
közéletben műsoraival, időben és érzékenyen reagáljon a kiskunhalasi polgárokat érintő
kérdésekre.
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• Közhasznú információk közlésével rendszeresen tájékoztassa, segítse a mindennapi
életüket.
• A program célja, hogy az együttműködés kereteinek megállapításával szavatolja a
Halas Televízió Kht. műsorkészítési szuverenitását.
• A Halas Televízió Kht. a pártok megszólaltatása során törekedjen az esélyegyenlőségre.
A kommunikációs együttműködési program megvalósítása során a felek kölcsönösen
megállapodnak abban, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben
írtakat betartják.
2. A program időtartama
A program 2000. január 1-jétől indult és ezt követően folyamatos. A felek kölcsönösen
megállapodnak abban, hogy a programot minden év május 20-ig felülvizsgálják és elvégzik a
szükséges korrekciót.
3. A Televízió műsorkészítési irányelvei
A képviselő-testület megjelenései
• A Halas Televízió Kht. minden nyilvános képviselő-testületi ülést élő, egyenes adásban
közvetít. Az élő közvetítés alól kivételt képeznek a rendkívüli ülések. A közvetítés során a
megszólaló személyek nevét felirattal látja el. A feliraton a Polgármesteri Hivatal
Szervezési Osztálya által megadott név, pártállás és funkció szerepel. A napirendek
tárgyalása során a napirend megszavazott címe jelenik meg kb. 5 percenként, futó
feliratban, hogy a néző akkor is tájékozódjon a témáról, ha már annak tárgyalása
közben kapcsolódik a közvetítésbe.
• A képviselő-testületi ülés szünetében - igény szerint - sajtótájékoztatót tarthatnak azon
személyek, akik a képviselő-testületi ülésen a döntés meghozatalában illetve az aznapi
testületi üléssel kapcsolatos témában a tanácskozáson részt vettek. A sajtótájékoztatókat
a Halas Tv Kht. élő, egyenes adásban közvetíti. A közvetítés időtartama minden esetben
max. 5 perc. A sajtótájékoztató iránti igényt a Halas Televízió Kht. képviselő-testületi
ülésen résztvevő szerkesztője felé előzetesen írásban kell jelezni. A szünet hosszától
függően a sajtótájékoztatókat a bejelentés sorrendjében közvetíti a televízió.
• A Halas Televízió Kht. a képviselő-testületi ülést követő vasárnapi napon végzi az ülés
ismétlését, felvételről. Az ismétlés több részletben is történhet, a műsorszerkezet
függvényében.
• A Halas Televízió Kht. semmiképpen nem szerkeszti, nem vágja és nem módosítja a
képviselő-testületi ülésről készült műsort, azokat teljes terjedelmében változatlanul vetíti
le. Kifogás, illetve észrevétel esetén a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint jár el.
A bizottságok megjelenései
• Az Önkormányzat tájékoztatása alapján a Halas Televízió Kht. a Híradóban tudósít a
bizottsági ülésekről, amennyiben nagy érdeklődésre számot tartó téma szerepel a
napirendek között. A bizottsági szakban megemlített témák közül nagyon sok alkalmas a
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társadalmi vitára, melyet vitaműsorokban az érintettek, illetve a különböző
érdekcsoportok bevonásával műsorra tűzhet a Halas Tv.
A Polgármesteri Hivatal megjelenései
• A Polgármesteri Hivatal sajtótájékoztatóiról a Halas Televízió Kht. tudósítást közöl.
Minden olyan műsorban, ahol a hivatal tevékenysége, vagy dolgozói megszólíttatnak, a
televízió helyet ad a nyílt párbeszédnek az érintett felek között. A hivatal véleményét a
jegyző, illetve az általa felhatalmazott köztisztviselők, az egyes szakterületekért felelős
irodavezetők, igazgatók képviselik a Halas Televízió Kht. műsoraiban.
Városi ünnepségek, országgyűlési képviselők, polgármester és az önkormányzati
képviselők megjelenései
• A városi ünnepségekről, hivatalos és protokolláris rendezvényekről a Halas Televízió
Kht. tájékoztatja a nézőit. A hivatalos nemzeti és városi ünnepek beszédeit közvetíti,
vagy tudósításában idéz belőle.
• Az országgyűlési képviselők, a polgármester és az alpolgármester(ek) félévenként,
alkalmanként 30-60 perces időtartamban tájékoztatják – igény szerint – telefonos nézői
fórumon a televízió nézőit.
• A Halas Televízió Kht. a megválasztott önkormányzati képviselők számára egy
ciklusban lehetőség szerint legalább 2 alkalommal teret ad beszámoló megtartására.
4. A Halas Televízió Kht. műsora
A program 1./ pontjában megfogalmazott elvek szerint a felek megállapodnak abban,
hogy a Halas Televízió Kht. műsorában legalább 51 %-os arányban szerepelnek
közszolgálati műsorszámok.
• A Halas Tv Kht. műsoraiban a város kulturális, oktatási és tudományos értékeit
felmutató műsorszámok mellett beszámol a kiskunhalasiak mindennapi életvitelét segítő,
jogi és közéleti tájékozódását szolgáló, az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a
természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot és a helyi közlekedés-biztonságot elősegítő,
ismereteket terjesztő programokról.
• A Halas Tv Kht. vállalja a helyi gazdasági szféra résztvevőinek, folyamatainak
bemutatását. Lehetőséget biztosít a vallási és kisebbségi vélemények megszólalására,
valamint bemutatja a Kiskunhalason élő súlyosan hátrányos helyzetű csoportok életét.
Külön program szerint foglalkozik a város sportéletével, és rendszeresen készít ifjúsági
műsorokat is.
A Halas Tv Kht. elsősorban a történelmi egyházak hitéleti tevékenységét mutatja be, és
lehetőséget biztosít a Magyarországon hivatalosan bejegyzett egyéb vallási
gyülekezetek bemutatkozására.
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• A Halas Tv Kht. az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött szerződése szerint
végzi a műsorszolgáltatást. A reklámbevételekből nyereséget nem képez, azokat
műsorgyártásra, illetve a technikai eszközök javítására, pótlására használja.
• A Kommunikációs Együttműködési Program semmilyen módon nem jogosítja fel az
Önkormányzatot, annak tisztségviselőit, képviselőit a Halas Televízió Kht. műsorának
formai és/vagy tartalmi elemeinek befolyásolására.
5. Szervezeti együttműködés
Gazdasági kapcsolat
• A Halas Televízió Kht. alapítója a Településszolgáltatási Önkormányzati Vagyonkezelő
Kft. Alapító cégjegyzékszám: Cg 03-09-105922/97. A Halas Tv Kht. gazdálkodását 3
tagú felügyelő bizottság és könyvvizsgáló ellenőrzi.
• A Halas Televízió Kht. ügyvezetője minden év január 31-éig leadja üzleti tervét a
Humánpolitikai Főosztály vezetőjének, aki eljuttatja azt az SZMSZ -ben meghatározott
illetékes bizottságokhoz és előkészíti a testületi ülésre. Az adott bizottságok előzetesen
megvitatják az üzleti tervet, és javaslatot tesznek a képviselő-testületnek az
önkormányzati finanszírozásra.
• A Halas Televízió Kht. ügyvezetője minden év május 20-ig leadja az előző évi
beszámolóját a Polgármesteri Hivatal Szervezési osztályán, továbbítva azt a Pénzügyi
és Költségvetési Bizottságnak, a Gazdasági Bizottságnak valamint az Oktatási, Ifjúsági
és Kulturális Bizottságnak, akik megtárgyalás után javaslatot tesznek a beszámolót
illetően.
Szakmai kapcsolat
• A Kommunikációs Együttműködési Program teljesülését az Oktatási, Ifjúsági és
Kulturális Bizottság kíséri figyelemmel. Ellátja a szükséges szakmai koordinációt, hogy
a program megvalósulhasson.
• A televízióval kapcsolatos operatív teendők ellátásával az Önkormányzat a
Humánpolitikai Főosztályt bízza meg.
Támogatás
• Az Önkormányzat a Kommunikációs Együttműködési Program keretében évente
rendszeresen támogatja a Halas Televízió Kht. közcélú tevékenységét. A támogatás
mértékét költségvetésében határozza meg, de a támogatásról elkülönült határozatot hoz
„vissza nem térítendő támogatás közcélú tevékenységekkel kapcsolatos költségek,
ráfordítások fedezete” címen.
• A támogatás mértékére a Kht. üzleti terve és beszámolója alapján a Pénzügyiköltségvetési és Gazdasági Bizottság, valamint a Közoktatási és Kulturális Bizottság
tesz javaslatot a képviselő-testületnek. A televízió kiegyensúlyozott működése érdekében,
az önkormányzat a támogatás volumenét 3 évre előre határozza meg, de a konkrét
összegről évente dönt a képviselő-testület. Tárgyévben a költségvetés megállapítását
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megelőző időszakra az előző év azonos időszakában megvalósult támogatást folyósítja
az Önkormányzat.
• Az Önkormányzat a támogatást havonta előre, a tárgyhót megelőző hónap huszonötödik
napjáig folyósítja a Kht. megnevezett számlájára, de a tárgyévi első negyedéves
támogatás mértéke csak az előző évi támogatás időarányos része lehet.
6. Információ, menedzselés
• A Kommunikációs Együttműködési Program működésének alapvető feltétele az
információáramlás hatékony megszervezése. Az önkormányzat televíziós szerepléseinek
gyakorisága, a napi, folyamatos kommunikáció függvénye.
• Az önkormányzat kapcsolattartással megbízott referense útján a tisztségviselők
programjáról, a készülő rendeletekről, a meghozott önkormányzati határozatokról
folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja kommunikációs partnerét.
• Az ezzel megbízott referens segítséget nyújt az adott témához értő önkormányzati
szakember felkutatásában, koordinálja a hivatali munkatársak televíziós megjelenéseit.
Alkalmanként szóvivői feladatot lát el, megszervezi a városi sajtótájékoztatókat.
7. A Kommunikációs Együttműködési Program megvalósulásáért az aláíró felek egymás
felé kölcsönösen felelősséggel tartoznak. A programtól csak közös megegyezéssel
térhetnek el.
8. Jelen Kommunikációs Együttműködési Programot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
……………………Kht. sz. határozatával jóváhagyta.
Kiskunhalas, 2006. március 27.
...........................................................
/: Dr. Várnai László :/
polgármester

..........................................................
/: Kristóf Imre :/
ügyvezető

00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Városi Intézmények külkapcsolatainak támogatása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
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Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 14
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 16:46:05
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84/2006.Kth
Városi intézmények külkapcsolatainak
támogatása
Határozat
A Képviselő-testület 2006-ban az intézmények külkapcsolatait az erre beadott pályázatok
alapján az alábbiak szerint támogatja:
ÁMK Általános Iskola
Bibó István Gimnázium
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Felsővárosi Általános Iskola
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola
KRK Szilády Áron Gimnázium
Szűts József Általános Iskola
BKMÖ Garbai Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma
BKMÖ Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye
Városi Könyvtár
Kertvárosi Általános Iskola
Összesen:
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60 E Ft
200 E Ft
150 E Ft
190 E Ft
200 E Ft
190 E Ft
200 E Ft
190 E Ft
100 E Ft
120 E Ft
200 E Ft
1.800 E Ft

Az intézmények a támogatások felhasználásáról legkésőbb 2006. december 1-jéig kötelesek
tartalmi és pénzügyi beszámolót a Humánpolitikai Főosztályra eljuttatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Érintett Intézményvezetők
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00015 Új napirendi pont
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Ipari Park Hasznosítási Koncepció módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
A 2004-ben elfogadott Ipari Park Hasznosítási Koncepció harmadik módosítását javasolják
az előterjesztésben, ami a gyakorlatban felvetődő problémák rendezését szolgálja.
Ebben az esetben javaslatuk, hogy a betelepülésre jelentkező és területre igényt tartó
vállalkozással készüljön ajánlati kötöttség. A képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül
kössön az önkormányzattal előszerződést és további biztosítékként fizesse meg előre az
ingatlan kialakítás költségeit.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
A Pénzügyminisztérium támogatta az Ipari Park kialakítását, ezért a térítésmentes ingatlan
átadásra biztosíték lefektetését kéri. A visszaigazolást ismét beépítik a koncepcióba, de
előzetesen eleget kell tenni az előírásaiknak.
Más észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.
No: 15
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 16:49:47
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85/2006.Kth
Ipari Park hasznosítási
koncepciójának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 155/2004. Kth. sz. határozattal elfogadott,
többször módosított Ipari Park hasznosítási koncepciót az alábbiak szerint módosítja,
illetve egészíti ki:
Az ipari parkba való betelepülés a területre igényt tartó vállalkozás kérelmére indul.
A kérelemnek a korábbi határozatokban foglaltakon túl tartalmaznia kell azt a kitételt
is, hogy a vállalkozás kérelmét egyben ajánlattételként is kezeli és vállalja, hogy az
Önkormányzat számára kedvező döntése esetén a határozat meghozatalától számított
15 napon belül előszerződést köt a terület megszerzésére.
Vállalja továbbá azt is, hogy az előszerződés megkötésével egyidejűleg a számára
kijelölt telek kialakításának várható költségeit a TÖV Önkormányzati Vagyonkezelő
Kft. pénztárába előre megfizeti.
Az a vállalkozás, amely a vállalt feltételeknek határidőben nem tesz eleget, egy éven
belüli Ipari parki betelepülésre kérelmet nem terjeszthet elő.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

00016 Új napirendi pont
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szándéknyilatkozat Vállalkozók Háza létrehozásáról az Ipari Parkban.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
Az előterjesztéshez csatoltak egy levelet, amelyet egy befektetni szándékozó küldött.
Önkormányzati együttműködéssel inkubátor házat létesítene az Ipari Parkban, ami alkalmas
arra, hogy ingatlan tulajdont nehezen szerezni tudó vállalkozók is betelepülhessenek az Ipari
Parkba. Különös tekintettel azok, akik a városi környezetben vállalkozásukkal környezetüket
zavarják.
Most csak szándéknyilatkozatot kérnek.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, javasolja a szándéknyilatkozat megadását.
No: 16
Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 16:52:46
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86/2006.Kth
Szándéknyilatkozat Vállalkozók Háza
létrehozásáról az Ipari Parkba
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a szándékát, hogy megfelelő
feltételek nyújtása esetén részt kíván venni a Raiffeisen Ingatlan Zrt- által
kezdeményezett Raiffeisen Vállalkozók Háza létrehozásában.
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Felhatalmazza Dr. Várnai László polgármestert arra, hogy az előzetes tárgyalásokat
lefolytassa, majd a végleges tervezetet döntésre a Képviselő-testület elé terjessze.
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

00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Családok Átmeneti Otthonának felújításához pályázat benyújtása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
A kiírt pályázatban esély mutatkozik a Baky kastély felújításának támogatására. A közel 20
milliós felújítás biztosítaná, hogy az épületben elhelyezett családok átmeneti otthona továbbra
is támogatással legyen működtethető.
Kérdések
Hozzászólások
Gép Károlyné képviselő:
Támogatja a felújítást és reméli, hogy sikeres pályázati eredményt követően ez az építkezés
kezdődik meg a Baky kastélyban és az emberek vélt félelme megszűnik.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 17
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Szavazás: Nyílt
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87/2006.Kth
Családok Átmeneti Otthonának
felújításához pályázat benyújtása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a
Holcim Hungária Otthon alapítvány 2006. évi pályázati felhívására „Családok
Átmeneti Otthona felújítása” címmel pályázatot nyújtson be.
A felújítás bekerülési költsége 22.630 eFt, melyhez az Önkormányzat 2006. évben
5.000 eFt, továbbá 2007. évben 6.315 eFt sajáterőt biztosít a költségvetési
rendeletében.
A támogatási igény összege 11.315 eFt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József városfejlesztési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző
00018 Új napirendi pont
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 2006.I. féléves sporttámogatás felosztása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Dr. Várnai László polgármester:
Hangsúlyozza, hogy a 2006 I. félévi sport támogatások felosztásáról tárgyalnak a napirend
keretében. Reméli, hogy az elmúlt évi elmaradások már kifizetésre kerültek, és a második
féléves támogatásra később térnek vissza. 2006. március 15-ig történő kifizetésre kapott
ígéretet.
Hangsúlyozza, hogy nem csak az önkormányzat támogatója az egyesületeknek. Nekik a most
előterjesztett összeg duplájának kifizetésre van lehetősége egy év keretében.
Romvári Frigyes közrendvédelmi és sportbizottság elnöke:
A közrendvédelmi bizottság pályázatok alapján eldöntötte a támogatási összegeket. Kéri
pontosítani, hogy az első pályázónál csak a Halasi Torna Központ szerepeljen, mert a
Fazekas Diáksport Egyesület 2005. december 28-ával megszűnt. Jogutód egyesület a Halasi
Torna Központ.
Kérdések
Dr. Nagy András képviselő:
Miért csak 4 milliót lehet kiosztani a 8 milliós idei keretből?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondjam, hogy a költségvetési tárgyalás során három
alkalommal külön visszatértek a sport ügyekre. Betervezték az egész összeget 2006 évre.
Utólag jelezték a Közrendvédelmi és Sportbizottság részéről, hogy kötelezettséggel terhelt
összeg 4 millió, amit ebben az évben kell kifizetni. Most kifizetik az elmúlt évi tartozást és a
többi összeg csak az első félévre szól.
Költségvetés módosításkor még 4 milliót szánnak a sport támogatására, ami a második
félévre vonatkozna. Így fogadták el a költségvetést.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 18
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 17:00:32
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88/2006.Kth
2006. évi sportkeret felosztása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetésében jóváhagyott 4.000 E Ft I. félévi
sport támogatási összeget az alábbiak szerint osztja fel:
Halasi Torna Központ

400 eFt

GANZ-AIR Kiskunhalasi Atlétikai Club

:

Halasi Box Club

500 eFt
:

150 eFt

Honvéd Gábor Áron Sportegyesület

:

50 eFt

KB Autóteam Sportegyesület

:

75 eFt

Kiskunhalasi Bírkózó Club

:

300 eFt

Kiskunhalasi Fitness Egyesület

:

100 eFt

Kiskunhalasi Football Club

:

Kiskunhalasi Kosárlabda Club

:

Kiskunhalasi Lovas Tömegsport Egyesület

800 eFt /csak utánpótlás/
200 eFt
:

Kiskunhalasi Spartacus Szövetkezeti SE

:

Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület

400 eFt
:

KÖSZOLG SC Kiskunhalas

:

MÁV Lokomotív Horgász Sportegyesület

100 eFt
600 eFt

:
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100 eFt

50 eFt

Sport az Esélyért Kiskunhalasi Egyesület

:

Alapítvány

:

ÖSSZESEN:
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

75 eFt
100 eFt

4.000.000 Ft

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Romvári Frigyes Közrendvédelmi és Sportbizottság Elnöke
Érintett Sportegyesületek, Klubok, Szakosztályok
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00019 Új napirendi pont
19. / NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Polgármester, alpolgármester illetményének megállapítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kószó János tanácsnok.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
feladatai közé tartozik a polgármester és
alpolgármester illetményének a képviselő-testület elé történő előterjesztése.
2006. április 1-től a köztisztviselői illetményalap 36.800 Ft-ra emelkedik, ennek alapján ezen
időponttól ismételten meg kell állapítani a polgármester és az alpolgármester illetményét.
A korábbiakban alkalmazott 13.5 szorzóval az újabb illetményalapot megszorozva javasolja
megállapítani a polgármester illetményét az alpolgármester részére ugyan olyan százalékos
mértékkel, ami 5.1% , mértékkel javasolja megemelni az alpolgármester illetményét is.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Bejelenti érintettségét, és azt, hogy nem szavaz a személyét érintő döntéshozatalnál.
No: 19
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Dr. Várnai László polgármester:
Ezek után az alpolgármester illetményének megállapítását javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Bejelenti érintettségét, és azt, hogy nem szavaz személyét érintő döntéshozatalnál.
No: 20

Szavazás: Nyílt
Ideje:2006.03.27 17:04:27
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Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

16
0
4

80.00%
0.00%
20.00%

61.54%
0.00%
15.38%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
6

100.00%

76.92%
0.00%
23.08%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

26

100.00%

100.00%

89/2006.Kth
Polgármester, Alpolgármester illetményének
megállapítása
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Határozat
1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított
1994. évi LXIV. tv. 3.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján dr. Várnai
László polgármester illetményét 2006. április 1-től 496.800.-Ft/hó összegben
állapítja meg.
2) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított
1994. évi LXIV. tv. 3.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján dr. Komáromi
Szilárd alpolgármester illetményét 2006. április 1-től 426.900.-Ft/hó összegben
állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester
Acsai Istvánné személyzeti ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző

00020 Új napirendi pont
Kószó János tanácsnok:
Bejelenti, hogy a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/1999.(III.10) 2.sz. mellékeltében a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság átruházott
hatáskörben gyakorlott joga a polgármesteri jutalom megállapítása.
Két nagy alkalommal történik jutalom megállapítása. Egyik a költségvetés készítésének
időpontja. Ezért ezt a munkát másfél havi jutalommal értékelte a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság.

INTERPELLÁCIÓS VÁLASZADÁS.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Saár László képviselőt, hogy az adó kiértesítés törvényességével kapcsolatban
kapott részválaszt elfogadja-e?
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Saár László képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi P.Szabó Károly képviselőt, hogy a Kopolyai út jelzőtábláinak megigazítására kapott
választ elfogadja-e?
P. Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi P.Szabó Károly képviselőt, hogy a Tinódi utca végén lévő földutak javítására kapott
választ elfogadja-e? Ezzel kapcsolatban képviselői megbeszélést hívott össze a városfejlesztési
osztály, ahol megbeszélik a javításokat.
P. Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Vili Gábor képviselőt, hogy a Kalap utca egyirányúsítására és forgalom lassítására
kapott választ elfogadja-e? Megjegyzi, hogy a Kalap utca képviseletében a Városfejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottsági ülésen megjelent személyesen és az ott kialakult vélemény, hogy
nem kell forgalomlassítás, mert a közlekedési szabályok betartásával a helyzet orvosolható.
Vili Gábor képviselő:
Konzultált az utca többi lakójával és nem fogadja el a választ.
Dr. Várnai László polgármester:
Visszautalja a válasz vizsgálatát a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elé.
Kérdezi Rostás László képviselőt, hogy a Határ utca javítására kapott választ elfogadja-e?
Rostás László képviselő:
Ideiglenes javítást kért, nem szilárd út építését. Így nem tud a mentő bemenni az utcába.
Nem fogadja el a választ.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi szintén a képviselő urat, hogy a Patkó utca javítására kapott választ elfogadja-e?
Rostás László képviselő:
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A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
A Cigány Közösségi Ház előtti út javítására kapott választ elfogadja-e?
Rostás László képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Rostás László képviselőt, hogy a Harangos tér vízelvezetéséről kapott választ
elfogadja-e?
Rostás László képviselő:
A választ nem fogadja el. Megoldást kér.
Dr. Várnai László polgármester:
Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elé utalja az interpellációs válasz vizsgálatát.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a DÉGÁZ RT ügyfélfogadási irodájának
megmaradásáról kapott választ elfogadja-e?
Ismerteti, hogy megkereste őt Pőcsikné Huszár Olga Ügyfélfogadási osztályvezető, aki
sajnálattal bejelentette, hogy áprilisban megszüntetik az ügyfélszolgálati irodát
Kiskunhalason.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Sajnálattal fogadja a választ és nem tudja a választ elfogadni.
Újabb lakossági levelet kapott, amiben szintén kérik közbenjárását. Szóban is többen
megkérték erre. Megítélése szerint, ha kitartóan kérnék a kistérségi önkormányzatok a
várossal együtt, az iroda fenntartását, elérnék céljukat mert nagy szükség lenne rá.
Javasolja, hogy addig kérjék, amíg végleges elutasítást nem kapnak.
Dr. Várnai László polgármester:
Ezt lehet kérni, de a gazdasági társaság döntését nem tudják megváltoztatni.
Nyolc polgármester aláírásával megküldött levélre kapták az által ismertetett választ. Április
30-án kistérségi ülés lesz, ahol ismét felveti ezt a polgármestereknek.
Dr. Komáromi Szilárd (ÜGYREND) alpolgármester:
A 1113/1994.(XII.07) Korm. Szerződés alapján a gázszolgáltató a társaságok privatizációja
után is lehetővé teszi a 50 % + 1 szavazatot biztosító részvények eladása után is az értékesített
társaságokban az állami részvételt és az állami beleszólás lehetőségét.
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Megítélése szerint, még hatályban van a szerződés, amelynek alapján érvényt lehetne
szerezni a kérésnek.
A polgármesterek a jogszabályi lehetőségek alapján mindent megtettek. Most az
országgyűlési képviselőre hárul a feladat, hogy az érdekvédelmet kijárják. Ebben az esetben
25 település érdekéről van szó, ami nagyon fontos. Támogatja az elhangzó javaslatot.
Dr. Várnai László polgármester:
A Váci Bolt melletti buszmegálló helyzetének
érdeklődik.

javítására kapott válasz elfogadásáról

Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a várakozóhely feltöltése sürgető.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Tűzoltóság hívószámának áthelyezésére kapott
választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Vörösmarty utca csapadékvíz elvezetésére kapott
választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szikora József képviselőt, hogy a Gimnázium utcai forgalmi rend változtatására
kapott választ elfogadja-e?
Szikora József képviselő:
A választ nem fogadja el, mert a lakosság önerőből állja a megvalósítást. Kéri így
felülvizsgálni ismételten a kérelmét.
Dr. Várnai László polgármester:
Visszautalja a kiegészítéssel a válasz vizsgálatát a Városfejlesztési és Idegenforgalmi
Bizottság elé.
Jelzi, hogy nem pénz hiányáról van szó, hanem elvi kérdésről. Közlekedésbiztonság technikai
szempontból ebben a forgalomlassításban következetes álláspontja van a Városfejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottságnak.
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A bizottság dönthet úgy, hogy minden utcában lehet lassító műtárgyat kihelyezni, vagy azt
mondja, hogy a KRESZ szabályait kell betartani. Javasolja, hogy az érintett képviselők
vegyenek részt a bizottsági ülésen és helyben tisztázzák az érveket, mert többszörösen
megerősítette ezt az álláspontját már.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szikora József képviselőt, hogy a távfűtés vezetékének hőszigetelésére kapott választ
elfogadja-e?
Szikora József képviselő:
A választ elfogadja.
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓ:
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
P. Szabó Károly képviselő:
Zerge utcában egy magasfeszültségű rácsos villanyoszlop áthelyezését kéri, mert az utcában
sem közművet, sem szilárd burkolatú utat nem lehet építeni. Remélve, hogy az utca rendezése
hamarosan megtörténik, az áthelyezés pedig hosszú időt vesz igénybe, ezért minél hamarabb
történjen meg az áthelyezés.
Róna utcában a közvilágítás már kiépített, amihez két darab világítótest felszerelése hiányzik,
aminek pótlását kéri.
Kopolyai út útpadkája nagyon megromlott. Az út mindkét oldalán javításra szorul. Így az
útpadkában lévő és nagyon balesetveszélyes kátyúk is megszűnnének.
Kopolyai út és Tinódi u. kereszteződésétől 350 m-re az egész rész víz alá került . Árkot ki
kellene ásni, átereszeket ki kell takarítani, hogy a víz lefolyása biztosított legyen a Dong-ér
felé. Sok újonnan építkező ezt az árkot betemette, és nem raktak alá átfolyó csövet .
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Gép Károlyné képviselő:
Ó utca gléderezését kéri.
Bálvány u. 100-150 m-es sáros útszakaszának burkolattal történő rendezését kéri. A
csapadékvíz a Hajó utcából odafolyik és ott állt meg, szinte közlekedni sem lehetett az
utcában hetekig esőzés idején.
Alsóöregszőlőben lakók az ivóvízvezeték kivitelét kéri, mert építési engedéllyel rendelkeznek,
de lakhatási engedélyt nem kapnak a vízvezeték hiánya miatt.
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¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Vili Gábor képviselő:
A szennyvízcsatornázás végén az önkormányzat levélben kérte, hogy a DÉGÁZ fedlapjainak
Csónak u. Magyar u. sarkán történő kijavítását . Ennek hatására semmi nem történt. Most
már a Temető- Bimbó utca sarkán szalaggal és figyelmeztető táblával van kijelölve a
balesetveszély helye.
Tudomása szerint a Kárpát utcában is van hasonló DÉGÁZ aknafedél probléma, ezért
hathatós felszólítását kéri a szolgáltatónak.
4 Interpelláció_________________________
Rostás László képviselő:
DÉMÁSZ zöldszámát nem lehet elérni. Kiskunhalason nincs ügyelet. Komoly probléma esetén
is hosszú időbe telik kiszállásuk a hiba helyszínére.
Dr. Várnai László polgármester:
Kiskunhalason van ügyelet, ami munkaidőn kívül bejelentési lehetőséget biztosít. Félreértés
lehet az információ.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Belvíz több gazdának gondot okozott. Érdekeltségi hozzájárulást fizetnek a Kiskunmajsai
Vízgazdálkodási Társuláshoz, akik semmit nem tesznek a jelenlegi helyzet megoldásának
segítése érdekében. Nem tisztítanak árkot, vizet nem vezetik el . A hozzájárulásért semmi
segítségre nem számíthatnak a gazdák?
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Aradszky Lászlóné képviselő:
Esze Tamás ltp. IV. háztömb és a most épülő ház között út burkolását kérik az ott lakók.
Útjavítás történt, de a csapadékos időszakokban járhatatlan az út és megáll a víz, ami
küszöbig ér.
Szemetes konténerek elhelyezése korábban probléma volt. Most távolabb van a IV.
háztömbtől, de a belvíz miatt megközelíthetetlen. Úgy kérik elhelyezni, hogy megközelíthető
legyen. A tároló fertőtlenítését is kérnek.
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¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Karacs Teréz utca javítását kéri. Fél évente el kellene simítózni, mert kátyús és járhatatlan .
Dr. Várnai László polgármester:
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja.
k.m.f.

(: Dr. Várnai László:)
polgármester

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

(: Csáki László:)

(: Horváth Mihály:)

A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 17:34:46
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