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(1 fő 4%)
Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő
képviselő közül jelen van 22 fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv
képviselőket.

hitelesítőnek

felkéri

Horváth

Etelka

és

Hunyadi

Péter

Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket.
1) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:
Dr. Szász Éva képviselő:
Nagy volt az öröm a városban, amikor a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
megkapta a súlyponti kiemelt kórházi rangot, különösen annak fényében, hogy
a megyei Pető Kórház is pályázott erre a címre. Sokáig nem tudták hogyan is
működik egy súlyponti kórház, amire emlékezzenek, Kollányi úr sem tudott pár
hónappal korábban válasz adni.
A szakmai kollégiumok úgy döntöttek, hogy április 30-ig állást foglalnak arról
hogyan is működik egy súlyponti kórház. Amit már most tudni lehet, hogy a
sebészet ellátásában egy súlyponti kórházban egy sebészeti osztálynak 50
ággyal, 7 orvossal kell működnie. Kötelezően 4 szakorvossal, de ügyeleti
szempontból 7 fó szakorvosnak kellene dolgoznia. Ehhez képest a városban 4
szakorvos dolgozik jelen pillanatban. Az állásfoglalás azt is tartalmazza, hogy a
sebészeti osztály nem működhet mátrix rendszerben.
A sebészeti osztály feltételezi a kórboncnoki hátteret, és a mikrobiológiai
laboratóriumot is. Emlősebészet szempontjából az állásfoglalás szerint kötelező
az izotóplabor jelenléte.
Mint ismeretes a mikrobiológiai laboratórium szűnt meg elsőként a városban.
Jelenleg a kórház rendelkezik ÁNTSZ engedéllyel, de a szakmai állásfoglalások
után
feltehetően
újabb
felülvizsgálatok
következnek
és
bármikor
visszaminősíthetik a kórházat. Az utolsó információk szerint miután rezidens
képzés folyik a városban, az egyetemek hiánypótló anyagokat kértek be.
Mindenképpen meg kell akadályozni, hogy megszűnjön a rezidens képzés, ami
azt jelentené, hogy fiatal orvosok nem jönnének többet a városba.
A súlypontiság jelen pillanatban nagy veszélyben van, ugyan akkor az ellátási
kötelezettség is, ami továbbra is az önkormányzat kötelezően ellátandó
feladata.
Ismételten elmondja, hogy a HospInvesttel kötött szerződés az önkormányzat
részéről nagyon nagy felelőtlenség volt, ezért az MSZP frakciót, élén a párt első
emberével, Dr. Várnai Lászlót terheli a felelősség.
Dr. Várnai László polgármester:
Jelenleg folyik a szerződés felülvizsgálata. Részese annak a bizottságnak Dr.
Szász Éva képviselő is, aki végzi ezt a vizsgálatot.
A szerződés egy két pontjában próbálják megtalálni a megváltozott
körülményekhez a megoldásokat.
Az ilyen felelőtlen megszólalások elbizonytalanítják a lakosságot és a betegeket.
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Ebben a szakmai vizsgálatban konszenzus van, amiben a képviselőnő is benne
van. Kifelé ne tegyen úgy mintha nem is tudná mi folyik ezeken a
megbeszéléseken.
Neki sokkal több energiája van ebben az egyeztetésben, minthogy a FIDESZ
frakció elmarasztalását tűrje.
A képviselőnő előremutató hozzászólásait a megbeszéléseken kell elmondani,
amiről jegyzőkönyv készül.
Az ilyen hozzászólásoknak semmi értelme nincs.
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A FIDESZ Frakció kérte, hogy adjon tájékoztatót az egyeztető tárgyalás jelenlegi
helyzetéről, amit az alábbiak tesz meg.
Február végén döntött úgy a képviselő-testület, hogy egy munkabizottságot hoz
létre annak érdekében, hogy a HospInvestes szerződések felülvizsgálata
megtörténjen, illetve el tudjanak indulni abba az irányba, hogy a fejlesztések
megvalósulhassanak Kiskunhalason.
E tárgykörben március közepén ült össze először a bizottság, amely őt
választotta meg munkabizottsági vezetőnek. Az eltelt időszakban már 5
munkabizottsági ülésen vannak túl, nyugodt hangnemben, első sorban szakmai
oldalról próbálják meg vizsgálni
a meglehetősen bonyolult szerződéses
rendszert. Azért is van szükség ennek a munkabizottságnak a munkájára,
hogy a képviselő-testületet döntési helyzetbe tudják hozni a feltárt összes
probléma következtében. Jelen pillanatban a munkabizottságon belül
kialakultak azok a sarokpontok, amiben
kellene a jelenlegi szerződéses
viszonyt felülvizsgálni. Összeállítottak maguk számára egy csomagot, hogy
mivel mennek tárgyalni a szerződő félhez és az elmúlt hét csütörtökén került
először sor arra, hogy a HospInvest Kft. képviseletében tárgyalópartnert tudtak
találni. Írásban átadták a javaslataikat. Ezen a héten folytatódik a munka.
Szándékaik szerint a május végi képviselő-testületi ülésre az előterjesztésben
feltárhatják azokat a javaslatokat, amelyek előremutatóan hosszabb távra
tudják rendezni a kórház sorsát.
Dr. Várnai László polgármester:
Annyival egészíti ki a korrekt tájékoztatót, hogy a tárgyalások lezárulását
követően valamennyi képviselő részére rendelkezésre állnak a jegyzőkönyvek.
Holnap 9 órakor folytatják a tárgyalásokat Jelentőségteljes munka folyt az
elmúlt másfél hónap alatt.
Halász Balázs képviselő:
Április 21-én
Varsó mellett egy településen
egy repülőgép zuhant egy
tehervonatra, amely veszélyes anyagot szállított. Ez volt az a szituáció, ahol
Kiskunhalason működő Dél-Magyarországi speciális tűzoltó és mentő egyesület
vett részt meghívásra 7 fővel, akikhez Budapesten csatlakozott még 14 fő és ők
képviselték Magyarországot.
Nagyon nehéz feladatuk volt, több féle mentési akcióban vettek részt. Hat
ország részvételével működött és az ENSZ valamint az Európai Uniós
megfigyelők is részt vettek ezen a gyakorlaton.
Az ENSZ megfigyelők kiváló minősítést adományoztak a magyaroknak, közöttük
a kiskunhalasiaknak.
A helyiek köszönik a város támogatását.
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Hunyadi Péter képviselő:
Sajtóból értesültek, hogy Zuschlag János volt szocialista képviselő, visszafizetett
50 millió forintot. Örülnek a részben helyére került pénznek, de az emberek
nem értik, hogy 20 milliós vagyonbevallás mellett hogy lehet 50 millió Ft-ot
visszafizetni. A halasi embereket élénken foglalkoztatja ez a történet. Van aki
azt javasolj, hogy bízzák rá a város adósságát, talán a város hiteleivel is
megtudja csinálni ezt a varázslatot.
Az is lehet, hogy Gyurcsányi módra nincs teljesen kibontva az igazság és
Zuschlag János vagyona zárolt, így ő nem fizethetett. Kíváncsiak az emberek,
hogy kiknek érte meg helyt állni helyette, milyen üzleti megfontolásra, talán még
nagyobb nyereséget remélve.
Zuschlag János vallomása szerint a pénz egy részét az ifjú szocialisták kapták,
tudtával ez az elszámolás sem történt még meg. Azt is beszélik, hogy a nemzet
romlásán gazdagodók most ugyan vissza adtak egy morzsát, de a közvélemény
bízik abban, hogy a nevekre és a többi rejtett dologra is fény derül.
Dr. Várnai László polgármester:
Vagyonosodási vizsgálatot kell kérni Zuschlag János ellen. Ügyrendi
Bizottságnál kezdeményezhető.
Az 50 millió ft sokuknak az életteljesítményét is meghaladja. Maga is
csodálkozik az eseményen.
Máté Lajos képviselő:
Ez a Kormány sok más mellett a zászlajára tűzte a gyógyszertárak
liberalizálását is. Ennek nyomán a benzinkúton és a DM-ben is vásárolhatnak
gyógyszert ma már és megszaporodtak a gyógyszertárak is. Közel 40 %-al
csökkent a bevételük a forgalmazás szétforgácsolásával.
Ennek következtében állt elő az a helyzet, hogy esete 10 óra után nincs
gyógyszervásárlási lehetőség. Ettől az időponttól kezdődően az ügyeletes orvos
behívja a gyógyszerészt fél órás berendelési idővel.
Sok olyan halasi lakos van, aki rászorul még az éjszakai szolgáltatásra, ami
2008-ban megszűnt.
Örömmel fogadták, hogy a Dong ér völgyi út építésre megnyerte a város a
pályázatot. Ennek tudósításai során a polgármester úr kisajátította ezt az
érdemet. Az ő lobbyzásának tulajdonította, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és
Bajnai Gordon miniszterrel történt előzetes megbeszéléseinek érdemeként.
November környékén arról volt szó, hogy mindkét fél a testületben mindent
megtesz a siker érdekében. Ez közös eredmény, vagy kifejezetten Gyurcsány
Ferenc miniszterelnöknek köszönhető?
Dr. Várnai lászló polgármester:
A gyógyszertár ügyeletének rendjét meg kell vizsgálni. Ez helyi intézkedés és
nem a Kormány liberalizációjának eredménye.
A pályázaton Kiskunhalas város nyert. A képviselő-testület 240/2007 kth.
határozatában döntött arról, hogy az EU szintű Dong ér völgy II ütemének
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Mártirok u. Tinódi utca közötti szakasz DAOP Önkormányzati és Állami tulajdoni
belterületi valamint önkormányzati külterületi utak fejlesztése c. pályázat
megírásáról és bonyolítói teendőinek ellátását a HBM Hungaricum Gazdasági
Tanácsadó és Szolgáltató Kft végezze. Egyben felhatalmazta a polgármester,
hogy az önkormányzat nevében a pályázat elkészítése során teljes jogkörrel
járjon el.
Tehát a képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a feladatot intézze a
legjobb belátása szerint.
A pályázat magas szintű elkészítése a Városfejlesztési Osztály munkatársait
dicséri. Az önkormányzat biztosította az önerőt. Benne vannak a személyes
közreműködései lobby szinten . Az I üteme Pajor Kálmán képviselő szerint a
sehová nem vezető út volt, amit presztizs beruházásnak minősített. Most
folytathatják és a körforgalom is elkészülhet.
Ezt az utat nem is az MSZP többséggel működő képviselő-testület találta ki,
hanem Tóth Zoltán polgármestersége alatt történt.
Ebben nagyobb részt vállalt és ragaszkodik annak eredményességéhez is.
Kiskunhalas város sikere, hogy az első Európai Uniós pályázatot 383 millió Ft-al
megnyerték és nagyon reméli, hogy nem az utolsó.
Pajor Kálmán képviselő
Műszakiak., akik hosszú esztendők óta szorgalmazzák a város megnövekedett
forgalmának megoldását, örülnek a Dong ér menti út elkerülő szakaszának. Túl
sok még a hasonló műszaki tennivaló a városban ezért sürgősen lépni kell a
városvezetés műszaki szakterületének további megerősítése érdekében .
Nem várhatják el a jogi végzettségű polgármestertől, hogy értsen a műszaki
területhez, de az EU-s pályázatok túlnyomó többsége műszaki jellegű fejlesztés.
A Városfejlesztési osztályt sikerült megerősíteni pályázat előkészítés területén
de ennek ellenére rendkívül túlterheltek. Sok műszaki feladat félben hagyott, pl.
utak, kerékpárutak terveztetése érdekében semmiféle kezdeményezés nem
indult el.
Kecskemét már elérte, hogy az M8-as a város É.-i oldalán haladjon, mert D-en
értékes termőföldek vannak. Kiskunhalast az M9-es nem érinti.
Reméli, hogy egyszer a polgármester elindítja az apparátusát az M9-es út
érdekében is.
Dr.V árnai László polgármester:
Pajor Kálmán képviselő alulinformált, mert éveken keresztül szóba került az M9es út. Ennek megvolt a maga szervezete egész megyét tekintve. Születnek
döntések az Európai Uniós pályáztatások vonatkozásában, amely ebben az
esetben úgy szól, hogy az M9-es I.szakasza az 54-es útig épül meg. Ezt a
döntést Brüsszelben hozták.
Lehet pótcselekvésként konferenciákat összehívni, de már a döntésen túl
vannak.
Nem került le azonban napirendről, mert ahogy kinyílik a második pályáztatási
lehetőség 2009 után, akkor az egyeztetés tovább folytatódik.
Amennyiben a Polgármesteri Hivatal osztályán a túlterheltség szembetűnővé
válik, azt a jegyzőasszonnyal kell egyeztetni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
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Köszönetét fejezi ki a Városüzemeltetésnek, akik a város szépítését végzik.
Bármerre járva, a városba bevezető utakon, szinte mindenhol találkozik a
fűkaszáló gépekkel, amivel az árokpartokat és az útszéleket rendezik.
Nagyon szép a Semmelweis tér is. Köszönetét fejezi ki és biztatja a
városüzemeltetés igazgatóságát és a munkatársait, akik részt vesznek ebben.
Mire megérkeznek a városnapi vendégek, remélhetően a város megtisztul.
Két hete adták át a regionális hulladék feldolgozó telepet. Mindenkiben
felmerül, hogy
miért a régi hulladékgyűjtő kocsik gyűjtik a hulladékot
városszerte? Az ok az, hogy a szolgáltatást végző cég még nem kiválasztott.
Pályázat került kiírásra, első körben nem lett eredményes , így újabbat írtak ki.
Ennek eredményessége esetén kerülhet sor az új hulladékszállítók beállítására
. Megjelennek a szelektív gyűjtőszigetek városszerte és a szelektív gyűjtési
lehetőség a város lakossága részre.
Dr. Várnai László polgármester:
Annyiban egészíti ki a tájékoztatást, hogy az első pályázat sikeres volt, csak az
egyik vesztes fél megóvta. A Közbeszerzési Bizottság helyt adott a panasznak
és jelen pillanatban a Fővárosi Itélőtáblánál van másodfokon az ügy. Ezért
kellett kiírni egy új pályázatot, ami nem gyorsított eljárású, hanem széleskörű és
benyújtási határideje 2008 május 13-a lesz.
Jekő Attila képviselő:
Első Európai Uniós pályázat, amit a város megnyert 383 milliós vissza nem
térítendő támogatás. Akik a pályázat előkészítésében részt vettek, köszönet
illeti őket. Köszönet illeti a FIDESZ többségi frakcióját, hogy Bajnai Gordon
miniszter látogatásakor nem csatlakoztak Szilágyi Pál Ferenc képviselő tüntetési
akciójához, nem gátolták a lobby tevékenységet.
180 pályázó közül 27 nyert. Közöttük Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kalocsa.
Egy elit klub tagjai lettek.
Köszönetet mond a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik
nagyon sok
munkaórát fektettek az előkészítésbe, a városfejlesztési osztály dolgozói közül
kiemeli, Királyné Téglás Mária, Elek-Máté Anita és Tóth Péter főépítész, akik
bizonyították szakmai hozzáértésüket.
Reméli, hogy ezt még sok követi Kiskunhalas város épülésére és szépítésére.
Váradi Krisztián képviselő:
Halas Tv április
16-i híradójában
láthatták, hogy Lukács László
alpolgármester úr, a Városgazda Zrt vezérkara, valamint a debreceni Art
Perfekt Kft ügyvezetője Sztányi Mariann sajtótájékoztató keretében jelentette
be, hogy 15 milliárdos beruházás valósul meg Kiskunhalason.
Alpolgármester úr gratulál Sztányi Mariannak, öröm és boldogság látszik a
képernyőn.
Előre bocsátja, hogy az ötlet és a cél jó és támogatandó.
Mindenki a politikától és pártállástól függetlenül részt vesz ebben és mindenki
azon munkálkodik, hogy a városban ilyen komoly fejlesztések megvalósuljanak.
Volt már hasonló érdeklődés a város iránt, az Első Magyar Projektház Kft
részéről aki hasonlóan látványos és impozáns tervekkel ugyanerre a területre
jelentkezett és éppen a legutóbbi képviselőtestületi ülésen hoztak döntést a
visszalépésről, mert EU-s pályázati lehetőség erre nincs. Banki hitelből vagy
magán befektetésből valósítható csak meg a projekt.
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Valaczkai László Városgazda Zrt vezérigazgatója által elmondottakat idézi: „
Komoly 12-15 milliárdos tőkecsomagot sikerült megmozdítani és a városba
vonzani, ami mindenképpen további beruházásokat fog indukálni.” Mindha a 15
milliárd tényszerűen itt lenne a városban.
A Gerohoster Kft Székely Dániel ( magánszemély ) ötlete, amit a szabadalmi
hivatalnál védjegyeztetett. Cég a név mögött nincs. A Gerohoster Kft jelenleg
felszámolás alatt áll. EU alap erre sem lesz, mint ahogy a Projektházra sem volt.
Április 23-án azzal a céllal érkezett Sztányi Mariann és Székely úr, hogy
kiderüljön, milyen finanszírozási lehetőségei vannak ennek a programnak.
Gyakorlatilag Valaczkai úr nyilatkozatával szemben semmiféle pénzügyi háttér
és konkrétum nincs. Ezután kell kitalálni, hogy miből lehet ezt megvalósítani.
Ebben a tekintetben ilyen jellegű sajtótájékoztatót tartani, a közvélemény
félrevezetése. Kicsit korai az öröm és a gratuláció.
Természetesen azt kívánja, hogy mindenki azért dolgozzon, hogy a cél
megvalósulhasson.
Horváth Etelka képviselő:
Ismét botránytól hangos a helyi közélet. Április 21-én Halason a Halamédia
Non-profit Szolgáltató Kft ügyvezetője indoklás nélkül menesztette posztjáról
Kristóf Imrét a Kiskunhalasi Városi TV és és Paál Lászlót a Halasi Tükör
főszerkesztőjét. Helyükre
Poór Csabát a Városgazda Zrt korábbi
kommunikációs igazgatóját nevezte ki.
Valamiféle hamis indoklás elhangzott, többek között szakmai frissítés
szükségessége, a lapszám csökkenése miatt vált szükségessé a vezetők
menesztése. A TV rossz adásminősége miatt egy településről kiszorult. Ezek
azonban bármikor megcáfolhatóak.
A legszebb indoklás azonban az új főszerkesztőtől hangzott el: „Egyszerűen a
média helyzet kívánta a változásokat” Mi is lehet ez? A televíziót és a városi
lapot tavaly az önkormányzat FIDESZ-es többsége átadta az akkor alapított
Városgazda Zrt tulajdonába. Ez a cég a 17 millió Ft-os törzstőkéjű TV-t annak
egy százalékáért, 171 E Ft-.ért vásárolta meg, majd szintén a FIDESZ-es
többség szavazatival létrehozta a Halas Média Kft-t, amelyet a cégbíróság
április 18-án az ominózus felmentések előtt három nappal jegyzett be.
Ezzel a ténnyel a FIDESZ-es többség ellenőrzése alá hajtotta a halasi sajtót.
Nem régiben szólt napirend előttiben a Régió Naplóról, amely a mai
meggyőződése szerint is mindenki pénzén, azaz közpénzen működő pártlap.
Egy héttel ezelőtt megszerezte a Halasi Tükör feletti ellenőrzést is. Most már
elégedetten dőlhet hátra és bár az új főszerkesztő kijelentette a mostani
újságírókkal együtt tud dolgozni, azért ne legyenek illúziói.
A szerkesztőség lefejezésével megkezdődött az egyik legjobb vidéki TV. szakmai
közösségének szétverése, esetleg átprogramozása az önkormányzati ízlés
szerint.
2006 őszén Lukács László alpolgármester úr írta blogjában: „ Hajrá le kell
rohanni minden állást, minden sáncot! „ A FIDESZ városi politikája erősen ebbe
az irányba mutat és ez még csak a kezdet.
2) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT
FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL ÉS DÖNTÉSEKRŐL.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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3)
JELENTÉS
A
LEJÁRT
HATÁRIDEJŰ
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Erről a jelentésről nem kell határozatot hozni, ezért a jelentés tudomásul vételét
kéri a képviselőktől.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetért és hallgatólagosan tudomásul veszi
azt.
Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, az új változatú meghívó
szerint, amely kiegészíti a jóváhagyott munkatervet.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) képviselő:
A Halasthermál Fürdő- és Idegenforgalmi Kft törzstőke
emelésének
jóváhagyásáról szóló előterjesztést visszavonja és a májusi képviselő-testületi
ülésre terjeszti be újra.
Dr. Várnai László polgármester:
A 11 napirendi pont levétele mellett az új változatú meghívó szerinti napirend
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 1
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 14:24:24

>427<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:
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102/2008. Kth
Munkaterv módosítás
Határozat
A Képviselő-testület jóváhagyott munkatervétől eltérően az alábbi napirendi
pontokat az április 28-i ülésén tárgyalja meg:
1)
Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítása
2)
A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének
támogatásáról szóló rendelet.

3)
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló rendelet
4)
5)

Bölcsőde felújítása c. pályázat benyújtása,
Kiskunhalas 4521 hrsz alatti épület rekonstrukciója c. pályázat
benyújtása,
„Belterületi közutak burkolat felújítása 2008” támogatásához pályázat
6)
benyújtása,
7)
Belterületi csapadék és belvíz elvezetés támogatása rekonstrukciója c.
pályázat benyújtása,
8)
Halasi Városgazda Zrt. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
9)
Vasutas Települések Szövetségéből kilépés,
10)
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális Közművelődési Non-profit
Kft Alapító Okiratának
módosítása,
11)
Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére
pályázat kiírása,
12)
Lovasbázis 630/5 hrsz-ú állami terület II. ingatlan önkormányzat részére
ingyenes átruházásának kérése,
13)
Szegedi úti tüzér- és oroszlaktanya önkormányzat részére ingyenes
átruházásának kérése,
14)
Városi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása,
15)
Martonosi Pál Városi Könyvtár és a Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezetének Alapító Okirat módosítása,
16)
Oktatási Intézmények Alapító Okiratainak módosítása,
17)
Hivatalos partnervárosi kapcsolat előkészítése Sztrij (Ukrajna) várossal,
18)
Idegenforgalmi célú beruházások támogatására pályázat kiírása,
19)
Civil szervezeteknek nyújtandó támogatások,
20)
Ács Balázs és felesége részére 0548/54 hrsz alatti terület
tulajdonjogának átadása,
Kiss Gergely 0787/35 hrsz alatti terület megvásárlási kérelme.
21)
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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NAPIREND:
Napirend tárgya

Napirend előadója

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2007. Évi
zárszámadása.

Dr. Várnai László
polgármester

2. Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítása Dr. Várnai László
polgármester

3. A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére
beszerelésének alkalmas eszközök támogatásáról
szóló rendelet.

Dr. Várnai László
polgármester

4. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia- Dr. Várnai László
-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának polgármester
támogatásáról szóló rendelet.
5. Társasház támogatási pályázat meghirdetése.

Dr. Várnai László
polgármester

6. Bölcsőde felújítása c. pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

7. Kiskunhalas 4521 hrsz alatti épület rekonstrukciója c.
pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

8. „Belterületi közutak burkolat felújítása 2008”
támogatásához pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

9. Belterületi csapadék és belvíz elvezetés támogatása
rekonstrukciója c. pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

10. Halasi Városgazda Zrt. Felügyelő Bizottság
ügyrendjének jóváhagyása.

Lukács László
alpolgármester

11. Vasutas Települések Szövetségéből kilépés.

Dr. Várnai László
polgármester

12. A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális
Közművelődési Non-profit Kft Alapító Okiratának
módosítása.

Dr. Krammer Balázs
képviselő

13. Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. ügyvezetői tisztség
betöltésére pályázat kiírása.

Lukács László
alpolgármester
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14. Lovasbázis 630/5 hrsz-ú állami terület II. ingatlan
önkormányzat részére ingyenes átruházásának kérése.

15. Szegedi úti tüzér- és oroszlaktanya önkormányzat
részére ingyenes átruházásának kérése.

Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Várnai László
polgármester

16. Városi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

17. Martonosi Pál Városi Könyvtár és a Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okirat.

Dr. Várnai László
polgármester

18. Oktatási Intézmények Alapító Okiratainak módosítása. Dr. Várnai László
polgármester
19. Hivatalos partnervárosi kapcsolat előkészítése Sztrij
(Ukrajna) várossal.

Dr. Várnai László
polgármester

20. Idegenforgalmi célú beruházások támogatására
pályázat kiírása.

Dr. Várnai László
polgármester

21. Civil szervezeteknek nyújtandó támogatások.

Dr. Várnai László
polgármester

22. Jelentés a 2007. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági Dr. Várnai László
ellenőrzések tapasztalatairól.
polgármester
23. Ács Balázs és felesége részére 0548/54 hrsz alatti terület Dr. Várnai László
tulajdonjogának átadása.
polgármester
24. Kiss Gergely 0787/35 hrsz alatti terület megvásárlási.
kérelme
25.

Dr. Várnai László
polgármester

26. 2008 évi sport támogatási keret felosztása.

Váradi Krisztián
ISI Biz. elnöke

Interpellációs válaszadás.
Képviselői interpelláció.

00001 Új napirendi pont
1/NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
zárszámadása.

Kiskunhalas

Város
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Önkormányzatának

2007

évi

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
ÖÉT határozata mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Máté Lajos képviselő:
Gazdasági szempontból sikerült úgy átvészelni az elmúlt esztendőt, hogy az
önkormányzat nem ment csődbe
Az önkormányzat 2007 évi gazdálkodása bevételek csökkenése miatt rendkívül
takarékos volt. A
költségvetési egyensúlyt azonban nem befolyásolta
hátrányosan a kiesés, mivel a költségvetés kiadási oldalán a megtakarításokkal
nagy mértékben ellensúlyozni tudták a bevételek elmaradását.
Sikerült a folyamatban lévő beruházásokat befejezni, a gazdasági programnak
megfelelően. Feszített pénzügyi lehetőségek mellett helyet tudtak adni a nem
kötelező önkormányzati feladatoknak is. A város kulturális és sport életét
valamint a működő társadalmi szervezeteket 2007-ben is támogatni tudták, az
előző évekhez hasonló színvonalon.
Az intézményi gazdálkodás biztosított volt, az intézményi finanszírozásban nem
voltak fennakadások.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2007 évi gazdálkodása során
pénzeszközeivel, vagyonával megfelelően gazdálkodott, kötelező és önként
vállalt feladatait igyekezett a lehető legjobb színvonalon céltudatosan végezni és
biztosította a pénzügyi egyensúlyt. 328 milliós működési hitelt terveztek, de a
zárszámadás során kiderült, hogy 61 millióra volt összesen szükség. Nem volt
olyan borús a helyzet mint ahogy felvázolták.
A könyvvizsgáló megállapította, hogy a likviditási mutatók 2007-ben 98 %-al
emelkedett. Az önkormányzat eladósodási rátája 6.6%-al csökkent.
Aradszky Lászlóné képviselő:
A 2007.-es költségvetés elfogadásánál sok támadás érte őket az ellenzék
részéről. A zárszámadási rendelet alátámasztja, hogy nem mutatkoztak
túlköltekezések 2007-ben és nem ment csődbe az önkormányzat.
Költségvetésük átvészelte a Gyurcsány Kormány megszorító intézkedéseit,
kifizették az előző négy éves ciklusról áthúzódó felújítások és beruházások
költségeit.
Intézményeiket zökkenőmentesen tudták működtetni egész évben, támogatták
2007-ben is a város kulturális és sport életét. A gazdasági programhoz igazodva
elindították az új beruházásaikat. Az önkormányzat eladósodási rátája 6.6 %-al
csökkent a 2004 évihez viszonyítva. Az önkormányzat saját vagyona 2007-ben
4.6 %-al, összességében
862.7 millió Ft-al
nőtt. Kiskunhalas város
bevételeinek jelentős részét képezik a helyi adókból befolyt összeg. Megköszöni
a város lakosságának, hogy a rendkívül nehéz gazdasági helyzet ellenére is
fegyelmezetten eleget tettek kötelezettségeinek, adóik befizetésével jelentősen
hozzájárultak a város működéséhez.
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A zárszámadási rendelet-tervezet alátámasztja, hogy
az elmúlt nehéz
gazdasági évben fegyelmezett gazdálkodással megtartották a pénzügyi
egyensúlyt, az önkormányzat pénzeszközeivel, vagyonával megfelelően
gazdálkodtak.
A zárszámadási rendelet-tervezetet
elfogadásra ajánlják a képviselőtestületnek.
Pajor Kálmán képviselő:
Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a költségvetési vitában és egész
esztendőben ostorozták a Városgazda Zrt-t. Az volt a téma a halasi médiában
és minden fórumon, hogy elherdálják a közpénzeket, szétszórják a vállalkozók
pénzét stb…
Ezt a zárszámadás nem
igazolja vissza. Illene a másik oldalról
bocsánatkéréssel élni. Ezzel szemben rendkívül takarékos gazdálkodásról ír a
könyvvizsgáló és az előterjesztő is.
A megszorítások ellenére a 2007 év gazdálkodását megoldotta a város.
A bevételek jórészt a megszorítások miatt 3.4 %-al csökkent és a kiadások 4.6 %
-al elmaradtak a tervezettől.
Az egész esztendőben támadott Városgazda Zrt létjogosultságával
kapcsolatban elmondja, hogy az Európai Uniós pályáztatáshoz elengedhetetlen
az Integrált Városfejlesztési Stratégia kialakítása. Ennek 2.2 fejezetét idézi. „ A
kitűzött célok elérése érdekében olyan gazdasági szolgáltató szervezetet kell
létrehozni, amely a műszaki, technikai, gazdasági jellegű erőforrások
felhasználását hatékonyabbá teszi és a városüzemeltetés, intézményellátás
környezetvédelem, valamint vagyongazdálkodás feladat ellátását stratégiai
szinten megerősíti.”
Tehát Európa Uniós előírás egy ilyen Városgazda Zrt szervezethez hasonló
szervezet létrehozása, ami náluk már készen van.
Kószó János képviselő:
Távol áll tőle
a többségtől történő elnézés kérése. A gazdálkodás
végeredményeként nem alakult ki katasztrófális pénzügyi helyzet, attól az
általuk támadt célok nem váltak jó célokká. Azokat a pénzforrásokat sokkal
hasznosabb célokra lehetett volna fordítani. Visszautasítja azt a felvetést, hogy
a „túloldal vágya nem teljesült, és nem került csődbe az önkormányzat.” Ilyen
vágya ennek az oldalnak nem volt. Felvetették a szigorú gazdálkodás igényét és
ennek érdekében többször kritika alá vették olyan költekezéseket, aminek nem
kellett volna bekövetkeznie.
A régebben képviselők nem csodálják azt a tényt, hogy a hitel igényen belül
maradtak, mert majdnem minden év úgy indul, hogy több száz milliós működési
hiány a költségvetésbe betervezett. Sok évben egyáltalán nem vették azt fel. Ez
nem ennek a többségnek a produkciója, hanem a költségvetés tervezési
rendszerének és működtetésének egy specialitása.--------Annak örülnek, hogy az eladósodási ráta javult és annak része volt, hogy
adósság kiváltást tudtak végrehajtani, amelyik a nyilvántartott magas
adósságot egy kisebb mennyiségre tudta lecserélni. Ez sem a folyamatos
gazdálkodás eredménye, hanem azoknak a pénzügyi akciónak , ami az
intézmény bezárásból adódó kiadás csökkentés és olyan szervezési
intézkedések, amit közösen tettek meg.
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Ami a pozitív értékelést illeti, minden költségvetés azon a kereten belül maradt
mindig, amit a költségvetés tervezése során tervezett az önkormányzat, mondja
ezt már 16 éves képviselői tapasztalata alapján.
Pajor képviselő úr indoklása szerint rendkívül hasznos szervezetnek itélt
Városgazda szervezetre azt válaszolja, hogy ilyen szervezet volt korábban is. A
TÖV Kft erre alkalmas szervezet volt. Nem ellendrukkere a városnak, de még
nem látja azt a pozitív folyamatot a Városgazda Zrt-nél, ami megnyugtatná őket.
A költségvetés végrehajtása a tervezeten belül történt, a poziciói jobbak mint a
terv szintjén voltak, de elvárható ez, mert minden évben így szokott alakulni.
A zárszámadást elfogadja és elfogadásra ajánlja.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Ebben a beszámolóban egy időben lehet észrevenni a takarékosság és a
túlköltekezés jelét is.
Városgazda Zrt igazgatókban ország elsők Kiskunhalason. Ugyanakkor az
intézmények dologi költségeit és fedezetét nem megfelelően sikerült kezelni
ebben a költségvetési évben. Sok szomorkodó hangulatot tapasztalt az iskolatej
akcióból történő visszalépés miatt. Sok gyermekszáj maradt kicsit éhesebben
mint korábban. Annyi mindenre tudtak pénzt fordítani, akkor érdemes lenne
ezeket a szempontokat is figyelembe venni.
2007-es esztendőben támogatott civil szervezetek egy részét csak 2008 évben
sikerült kifizetni. Több bosszantó eset is említhető, ami korábban nem fordult
elő. Mindenki vágya, hogy
tartós növekedési pályára állhasson ez a
város.2007-ben ennek eredményei még nem láthatók, ezért a zárszámadást
nem támogatja.
Lukács László alpolgármester:
Az elhangzott vélemények alapján az a benyomás alakult ki benne, mind ha
két testület lenne jelen. Egyik része a jelenlévőknek egy bukott kormány
politikáját kívánja képviselni. Nem nagyon tudnak örülni semminek sem, sőt
leginkább riogatni tudják a város lakosságát.
Rendkívül sajnálatos ez számára, mert amit az elmúlt egy évben hallottak,
azok mind hazugságnak bizonyultak. Egyetlen dolgot nem tud az ellenzék
előhozni, amit tudnának bizonyítani is.
A jelenlegi beszámoló alapján nyilvánvaló, hogy a szükséges lépéseket a
gazdasági irányítás átszervezése érdekében, ez a testület végrehajtotta.
Érzékeli, hogy ez az ellenzéknek nem tetszik.
Ezzel együtt, ha a többségi bizalmat ez a testület képviseli, akkor ennek
megfelelően kell a további lépéseiket is megtenni és ennek hozadékát is látni
kell.
Lehet ennek nem örülni, hogy befektetők érkeznek hatalmas összegekkel. A
pályázatokat és a pályázat író cégeket is közösen választották ki. Bízik abban,
hogy az ellenzék ezt a fajta bukó politikát befejezi és tényleg arra koncentrál,
hogy a város közös sikerei minél előbb megvalósuljanak.
Dr. Várnai László polgármester:
Más hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.
Összegzésként elmondja, a tényszerűség érdekében és nem a bizonyítás
szándékával.
2007 évi zárszámadás hozta az elvárást. Kötvény kibocsátásból több mint 120
millió maradt, amit beforgattak a költségvetésbe.
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Negatív pénzmaradvánnyal zártak, ez 239 millió Ft. 61 millió működési hitelt
vettek fel. Az adóbevételeik 65 millióval emelkedtek, ez mindösszesen 485
millió Ft.
A 239 millió azért maradt meg, mert nem adták ki az intézményeknek, hanem
beforgatták a költségvetésbe.
480 millió hiánnyal indították a költségvetést és ott maradtak a 480 milliónál.
500 milliós felhalmozási kiadásuk volt 2007-ben, ebből 150 millió bevétel volt,
mert részben az előző évben megkezdett fejlesztésekhez az évenként kiadott
támogatási összegek érkeztek be.
Drámai intézkedéseket kellett hozni döntő többségében akarategységben,
amiben benne volt az ÁMK bezárása és az
a létszám leépítés, amit
köztisztviselői és közalkalmazotti körben közös döntéssel hajtottak végre.
Szűkült a felhasználás. Iskolatej akció valóban megszűnt, de más szociális
lehetőség kiterjesztésével jobb helyzetet igyekeztek teremti az iskolások részér,
pl ingyenes étkeztetéssel. Ebben is közös döntés volt.
Nem bukott politika dicsőitése folyik, de a tárgyszerűség a zárszámadás
tárgyalásánál igény.
Rendkívül kemény volt ez az év, kemény intézkedéseket kellett végrehajtani
ami meghozta azt az eredményt, hogy nem billent meg a költségvetés.
Diadal menetre azért nincs okuk.
Bizonyos döntéseket közösen hoztak, bizonyosakban csak a többség foglalt
állást.
Továbbra is óvja a képviselőket a sértő megjegyzésektől. Senki nem szeretné,
hogy az önkormányzat költségvetése csődbe kerüljön még akkor sem ha az
ellenzék székében ülnek képviselők.
2008-ban is ilyen tevékenységre van szükség. Megszavazza a zárszámadást,
mert igyekeztek kötni magukat az elképzelésekhez.
Költségvetési szigor nem enyhülhet 2008-ban se, mert pl. nem lesz 120 millió
kötvényből kimaradó plusz pénz, feltehetően nem lesz intézményi
pénzmaradvány sem.
Az biztosnak látszik, hogy az adóbevételek összege nem csökken ebben az
évben sem.
Javasolja a zárszámadás elfogadását.

No: 2
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 14:50:12
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 11/2008(
IV.30) sz. rendeletét az alábbiak szerint:

„Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
11/2008. (IV.30.) számú rendelete
a 2007. évi zárszámadásról.
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének az Államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
/1/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót működési és felhalmozási bevételek és
kiadások szerint az 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően
6.669.114 EFt eredeti előirányzattal,
7.102.570 EFt módosított előirányzattal,
6.863.857 EFt bevétel teljesítéssel,
6.774.487 EFt kiadás teljesítéssel jóváhagyja.
A megelőző év tényadatait a 15. sz. melléklet tartalmazza.
/2/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi
Egyszerűsített éves beszámolóját a 16. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
/3/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei
költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően jóváhagyja.
2. §
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/1/ A képviselő-testület az önkormányzat központilag kezelt felhalmozási
kiadásainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint, az intézményi
felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4/a. számú melléklet szerint jóváhagyja.
/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatok szerinti teljesítését az 5.
számú melléklet szerint jóváhagyja.
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti
vagyonát a 9. számú melléklet szerinti összevont mérlegadatok alapján
22.295.556 EFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak
intézményenkénti kimutatását a 13/1. és 13/2.számú melléklet mutatja be. A
képviselő-testület önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a 10.
számú, a forgalomképesség szerinti megbontását a 10/1.és 10/2. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
/1/ Az önkormányzat intézményeinek és a Polgármesteri Hivatal 2007. évi
helyesbített pénzmaradványát, 172.753 EFt-ban hagyja jóvá a képviselőtestület. Ezen összeg kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. számú melléklet
részletezi.
5. §
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi költségvetési bevételeit és
kiadásait határozatával a 6. és 6/a. számú melléklet szerint hagyta jóvá.
6. §
A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi költségvetési bevételeit és
kiadásait határozatával a 7. és 7/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7.

§

A képviselő-testület az önkormányzat normatív állami támogatásainak valamint
az iparűzési adóerőképesség (jövedelem különbség mérséklés) elszámolását a
8.számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
8.

§

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló
elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul
írásban értesítse.
9.
§
Az önkormányzat által 2007. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 18.
számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által adott kölcsönök
állományát a 17.számú melléklet részletezi.
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10.

§

Az önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 19. sz. melléklet, az
előirányzatok egyeztetését a 20. sz. melléklet tartalmazza.
11.

§

A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát, kezesség- és
garanciavállalását lejárat, hitelezők és célok szerinti részletezését a rendelet
14/1. és 14/2.számú melléklete szerint hagyja jóvá. A többéves kihatással járó
önkormányzati döntések számszerűsítését, évenkénti ütemezését a 14/3.számú
melléklet tartalmazza.
12.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. „

00002 Új napirendi pont
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának
módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Elnézést kér a bizottsági véleményezés nélküli terjesztésért, de május 15-ig van
lehetőség sport célú támogatás igénylésére pályázati úton. Annak érdekében,
hogy a pályázat benyújtható legyen a Kistérségi Társulási Megállapodásban
szerepeltetni kell célként a sporttal kapcsolatos foglalkoztatást. Pénteken volt
egy rendkívüli Társulási Tanács ülés, és ha minden képviselő-testület
megszavazza a megállapodás ezen módosítását, akkor a pályázat benyújtható.
Födi Gabriella Kistérségi Humánszolgáltató Iroda képviseletében:
Három kistérségi célú terület van, amire lehet pályázatot benyújtani. Az egyik
komplex szabadidő program szervezése, a másik sporttáborokban értelmileg
akadályozottak oktatása és az idős korúak szabadidő sportba történő
bevonását
célozza meg.
75 % -os támogatással, 25 % -os önerővel.
Programonként meghatározottak a maximális támogatások nagysága.
Most van folyamatban a települések sport programjának
készítése,
amennyiben minden programra nyújtanak be pályázatot, akkor 1.2 milliós
önerő mellett 3.6 milliós támogatás nyerhető el.
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Kérdések
Lukács László alpolgármester:
Több hónapja készítik elő a sport központ felújítását és kezdettől fogva bevonták
a Kistérségi Humánszolgáltató Iroda munkatársait. Felmerült, hogy a
Gazdasági Programnak megfelelően Kistérségi sport központot szeretnének
megvalósítani. Támogatja ezt a módosítást és vegyék bele a határozatba, hogy
a Kistérségi Tanáccsal együttműködve szeretnék a fejlesztéseket minél
hamarabb megtenni. Egy 600 milliós tőke bevonás erre a területre megtörténik a
következő időben.

Dózsa Tamás Károly képviselő:
A pályázati kiírás milyen dátummal jelent meg?
Födi Gabriella Kistérségi Humánszolgáltató Iroda képviseletében:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy a pályázat a kistérségi
koordinátor segítségével jutott el az elmúlt hét csütörtökén.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 14:54:17
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103/2008. Kth
Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítása
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdésében adott
felhatalmazás alapján a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal
elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Társulási
Tanácsot értesítse.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Gyovai István Többcélú Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
1. sz. melléklet

Társulási Megállapodás módosítási javaslata

1. A Társulási megállapodás I. fejezetének Önkormányzati közszolgáltatási
feladatok címe az alábbiakkal egészül ki:
R) sporttal kapcsolatos feladatok közös ellátás

00003-00004 Új napirendi pont
Dr. Várnai László polgármester:
A következő két napirendi pont együttes
összefüggenek témakörben és így a vitában is.

tárgyalását

javasolja,

mert

A képviselő-testület a javaslattal hallgatólagosan egyetért.
3. – 4. / NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 3) A távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerzésének
támogatása.
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4) Az iparosított technológiával épült épületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatásáról szóló rendelet.
Írásos előterjesztések mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
Fentiek alapján véleménye mindkét napirendi pontra vonatkoznak.
Korábban Panel Programként ismert pályázati konstrukciót két rendeletbe
bontották amit a minisztériumi támogatási konstrukció indokolt.
A Panel Program Európa szerte ismert pályázati konstrukció. Az energia árak
emelkedése indokolta, hogy az iparosított technológiával készült lakóépületek
korszerűsítésével energiahatékonyságot érjenek el a lakóközösségek.
A családi házban élőket a kormány nem támogatja, mert a támogatás a
társasházban lényegesen jobban hasznosul és nagyobb energia megtakarítást
ér el. Távhővel fűtött lakásokban a fűtés szabályozhatatlansága és a rossz
szigetelés jelent nagy mértékű energiaveszteséget. Ez a támogatási rendszer
közösségi ösztönző jellegű.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a program kiemelt része a tűzvédelmi
korszerűsítés is.
A bizottsági módosító javaslatok az új változatú előterjesztésbe beépítésre
kerültek.
Dr. Várnai László polgármester:
Figyelemmel a bizottsági módosító javaslatokra, az alpolgármesterrel közösen
egy módosító indítványt terjesztenek be, miszerint 50% legyen kamatmentes
visszatérítendő és 50 % vissza nem térítendő támogatás.

Kérdések
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Előterjesztésben vissza nem térítendő a támogatás, a bizottságok részben
visszatérítendő támogatást javasolnak, a polgármester úr bejelentette, hogy
konszenzus született a támogatás vonatkozásában. Mi alapján történt ez meg?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó javaslatok alapján javasolják az 50-50 %-os vissza térítést
mindketten a bizottsági vélemények alapján. Így eleget tesznek a fokozatosság
elvének.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
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A támogatásnak örülnek, de a családi házban élőkkel szembe állítja a panel
lakás lakóit. Ez a program kimondottan az iparosított technológiával készült
lakásokra vonatkozik. Értéknövelés történik az ingatlanoknál. Támogatják, de
csak fele arányban.50 %-os kamatmentes visszafizetés mellett. A
családiházban élőknek is kellene hasonló segítség.
Támogatja a polgármester úr módosító indítványát.
Pajor Kálmán képviselő:
Két felé kell választani a két támogatási rendszert. Egyik napirendi pont arról
szól, hogy a lakásonkénti hőfogyasztás mérésére alkalmaz eszközök
beszerzését támogatja.
Kisebb műszaki átalakítás támogatásáról van szó kisebb támogatási összeggel.
Erre a támogatás fajtára meg kellene hagyni a vissza nem térítendő lehetőséget.
A másik támogatási rendszernél, ahol 500Eft/lakás támogatás adható, ott
támogatja az 50%-os kamatmentes visszatérítést.
Szabó Károly képviselő:
Eddig az önkormányzat hosszú évek óta egységesen megszavazta a vissza nem
térítendő támogatásként a lakótelepen lakóknak a felújítást.
Ez már egy kedvezőbb helyzet, ami enyhít a problémákon, ami el is fogadható.
Ez talán eloszlatná azt a hiedelmet is, hogy a lakótelepen lakókat nem
szívesen támogatják, mert lakótelepi program eddig még nem győzött ebben a
testületben.
Nem túl könnyű rábeszélni a lakókat, hogy felvállalják a programban való
részvételt. Óriási szervező munkát végeznek a közös képviselők. Faggyas
Szabolcs volt városfejlesztési osztályvezető is sokat dolgozott ennek érdekében.
A lakótelepek azonban megértek a felújításra. Babud Jenő tűzoltó parancsnok
tűzvédelmi szempontból is indokolja
annak szükségességét, továbbá
társadalmi érdek az energia csökkentés.
Kecskemét 600 millió Ft összeget szán erre a célra vissza nem térítendő
támogatásként, Baja és Kiskunfélegyháza is 100 milliós nagyságrendben
támogatja a programot.
Ebben a városban is meg lehetne ezt oldani vagy legalább azzal enyhíteni, hogy
három év után kellene kezdeni a visszatérítést.
Ebből az előterjesztésből hiányzik a támogatásra szánt összeg, ami garancia
lenne a jövő évi költségvetés vonatkozásában is.
A mai nem könnyű körülmények között élők talán még élni tudnak ezzel a
lehetőséggel. Az is megoldás lenne, ha az önkormányzat jelentős támogatással
segítené az 1300 lakást fűtő fűtőmű korszerűsítését, mert azzal ennyi lakásnak
tenné könnyebbé az energiához jutását.
Máté Lajos képviselő:
A rendeletalkotó már nem teszi kötelezővé az önkormányzatnak hogy
támogasson. Az állam biztosít 35 %-ot, 15 %-ot az önkormányzat ad, az a
szabály, hogy a lakók 50%-ot biztosítanak. Az önkormányzat a 15%-ot saját
döntése szerint biztosíthatja.
Bizottságok úgy gondolták, hogy adják a támogatást oly módon, hogy annak
felét három éven belül szeretné visszakapni.
Ezt a támogatást a város hitelből finanszírozza. A kommunális adó 50 millió
bevételt biztosít, és ennél feltehetően többet kell erre a célra biztosítani.
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A lakótelepeken a város lakosságának több mint 10%-a lakik. A lakosságban
felmerülhet az a gondolata, hogy az ő kommunális adójukból más lakásnak az
értékét növelik.
A támogatási módszer így is gáláns. Tagja annak a bizottságnak, amely
vizsgálja a távfűtőmű működését. Ott elhangzott, hogy a 1248 távfűtéses
lakásból 500 nem tudja a gázár támogatást igénybe venni, ami szerint az egy
főre jutó jövedelem 90.000 Ft. felett van. Nem igaz, hogy ezekben a lakásokban
lakik a város szegényebb rétege és az sem, hogy minden családiházban
korszerű a fűtés, csak egyedi.
A jelenlegi fűtési rendszer nagyon korszerűtlen a panellakásokban. Szakértő
szerint hatalmas megtakarításokat lehet elérni, öt-tízszeres megtakarítás is
elérhető.
Váradi Krisztián képviselő:
Máté Lajos Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke
hozzászólásai során ellentmondásba került.
Zárszámadásnál azt hallották, hogy nincs probléma, van pénz mindenre, most
pedig arról beszél Pajor Kálmán képviselővel együtt, hogy azért kell megfontolni
a visszatérítendő lehetőséget, mert erre az önkormányzat költségvetésében
nincs pénz.
Kérdezhetné, hogy amikor 30 milliót adtak a Városmenedzser Kft-nek és 46
millióval emelték a Városgazda Zrt tőkéjét, akkor miért nem aggódnak ennyire?
A FIDESZ frakció az általuk oly sokszor híresztelt szociális érzékenységét
elveszíti, mert
akik a panellakásban laknak azok mindennapi problémáját anyagi helyzetüket
hagyja figyelmen kívül. Az előző ülésen azért döntöttek úgy, hogy meg kell vizsgálni a
távfő árpolitikáját, mert a magasba szökő energiaárak olyan helyzetbe sodorták azt
a társadalmi réteget, akik ott laknak, hogy a mindennapi megélhetésük kerül
veszélybe, mert a távfűtés költsége a bevételük nagy részét elviszi . Akik itt laknak,
önhibájukon kívül kell ilyen korszerűtlen technológiával együtt élni.
A ’60-as, ’70-res években az államnak tömegigényt kellett kielégítenie, tucatjával
épültek a panellakások, ahol egyetlen szempont volt, hogy minél többet minél
gyorsabban és olcsóbban építsenek. Amikor épültek, akkor az energia nem volt ilyen
magas összegű, mint most. Az egész világ egy energia válságban él. Komoly
áremelkedések előtt állnak. Az államnak ott van a felelőssége, hogy amikor az
épületek épültek nem gondoltak erre a helyzetre, ezért annak kompenzálását segíteni
kell és nem a Kormánynak, hanem az államnak!
Nem igazán ismeri a többségi frakció azt sem, hogy milyen a társasházak
működtetésének struktúrája. Nem egyszerű egy panellakásban élő közösséget
rábeszélni
arra, hogy
vegyenek részt egy ilyen programban, mert az
egyharmad önrészt is nagyon sokan nehezen tudják előteremteni. Banki hitelt
nem tudnak felvenni. Amennyiben az önkormányzat még további vissza nem
térítendő támogatást ad, akkor mindegy hogy kamatmentes vagy nem, ezzel el
fogják venni azok kedvét, akik később szeretnének pályázni.
Maga részéről jobbnak tartja az 50-50 %-ot a bizottsági javaslattól, de az eredeti
előterjesztés tartalmát támogatja.
Pajor Kálmán képviselő:
Nem csak a panelban élnek támogatásra rászorult emberek.
Szabó Károly képviselő bizonyos üldözöttséget érez a lakótelepi emberek
vonatkozásában a többség részéről, de ha ez így lenne, akkor nem azon törnék
a fejüket, hogy hogyan támogassák őket.
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Elkerülte figyelmét az a tény, hogy eddig nem volt lehetőség mérlegelésre.
A FIDESZ Frakció az igazságosság elvét is fontosnak tartja.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Ez a pályázati lehetőség nem ad mindenre megoldást. A mérés szabályozó nem
hozza meg a megfelelő hasznot. Máshol már felszerelték, de nem biztosította a
remélt megtakarítást. Ennek az lehet az oka, hogy a fűtési rendszer nem
hatékonyan működő. Azzal tudják ezt elősegíteni, hogy vissza nem térítendő
támogatásként adják a támogatást azoknak, akik részt vesznek ebben a
programban.
A működést vizsgáló bizottság feltehetően javaslatot ad majd a hatékonyabb
működtetésre, miszerint a fűtési rendszert nem éjszaka közepén kellene
elindítani, hogy nyitott ablak mellett kelljen aludni az ott lakóknak, miközben
kifizetik a fűtés költségét. Az az egy csőrendszer nem biztosítja, hogy az
emeletenkénti fűtést különböző hőfokon lehessen biztosítani.
Támogatandó előterjesztésről van szó, az egész fűtésrendszert modernizálására
van szükség, ami előbb-utóbb az önkormányzattól jelentős erőt vesz igénybe.
Ez az itt lakók jogos igénye lesz a közeljövőben.
Az eredeti előterjesztést támogatja.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Váradi úr kijelentését visszautasítja, hogy a FIDESZ-KDNP Frakció nem
szociálisan érzékeny. Helyi szinten és kormány szinten is az emberek és a
helyben élők érdekeit védik. Egy feszültséget szeretnének oldani a családi
házban élők tekintetében. Nekik senki nem nyújt segítséget, ők csak a
bankokat vehetik igénybe.
Az energiaár emelést számon kérhetnék a Kormányukon, aki évekkel ezelőtt
kijelentette, hogy nem lesz gázár emelés, ehhez képest nagyon megemelkedtek
az árak. Nem védték meg a lakosságot ettől.
A FIDESZ Frakció által alapított cégek vonatkozásában elhangzottakat is
visszautasítja. Ezek a cégek konkrét elképzelésekkel és feladatokkal jöttek
létre, a működésükhöz kell anyagi támogatás. A cégek elődei is kaptak
támogatást, akkor nem számolták, hogy mennyibe kerülnek. Szolgáltató cégek
korábban is léteztek, akkor nem hozták fel, hogy mekkora támogatással
működnek. Csak azokat vonják kétségbe, amit a többségi frakció alapított.
50 %-os visszatérítést támogatja. Ez így nehezebb lesz az ott lakóknak, de nekik
is kell vállalni ezt a teherviselést, ugyanúgy, ahogy a város más területén
lakóknak is.
Váradi Krisztián képviselő:
Az energia árak nem a Kormány döntésétől, hanem a világpiaci áraktól függ,
ezért ezt a demagógiát jó lenne már félre tenni. Az állam a vásárolt energiát
még támogatja.
Pajor Kálmán hozzászólását értékelve tipikus magyar sajátosságra hívja fel a
figyelmet, miszerint ha nekem nem jó, ne legyen jó a másiknak sem. Egyetért
azzal, hogy nem csak panelházakban élnek szociálisan rászorulók, de most
ezen réteg segítésére nyílik lehetőség.
Az egyedi mérők felszerelése nem oldja meg a problémákat, ezért is van
szükség az önkormányzat támogatására, mert a szigetelés és a fűtés teljes körű
korszerűsítése is kell mellé. Ne vegyék el a lehetőséget.
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Halász Balázs képviselő:
Állam hozzáteszi a támogatást de a családi házakban is kellene segítség. A
nem panel lakások is szeretnék szigetelni a házát, de nincs rá pályázat. A
családi házban élő évek óta fizeti a csatornázás költségét is.
Értéknövelést kap a támogatással és eladásnál ez többet jelent. Másik pedig
nem teheti meg.
Nem kell ilyet mondani rájuk, hogy szociálisan érzéketlenek. Mindkét helyen
lakik rászorult. A családi házat minden oldalról szél éri, itt körbe fűtik a lakást.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Visszautasítja az elhangzottakat. Tisztában van a világpiaci árakkal. Be kell
tartani az adott szót Kormány szinten is, és akkor nem mindegy, hogy milyen
szintről indul az áremelés.
Megfelelő konstrukcióval kell
beszerezni az
energiaárakat.
Segíteni akarnak. Megítélése szerint már az is segítség, hogy nem banki hitelt
kell felvenni az érintetteknek
Lukács László alpolgármester:
Egy vizsgálat folyik a távfűtéses lakások energia ellátásáról. A geotermikus
energiarendszerről már korábban határoztak. Amennyien sikerül, az is 20%-os
energia megtakarítást jelent ezeknél a lakásoknál.
Az önkormányzat lehetőségeihez az 50-50%-os támogatás előremozdulás és
biztatása azoknak, akik ebben a válságos helyzetben megoldást keresnek a
fűtés korszerűsítésükre.
Most megoldást keresnek. A megoldás pedig az, hogy amennyit az
önkormányzat tud biztosítani, azt odaadják a lakosságnak.
Támogatja az 50% kamatmentes visszatérítésre vonatkozó javaslatot.
Szabó Károly képviselő:
Társasházakban aránylag kis felületen jelentős számú családnak tudnak
segíteni. Amennyiben baj van, akkor nagyon nagy mértékű tud lenni a kis
helyen összeépített lakások száma miatt, ami a tűzoltási esetekből is ismert.
Hunyadi Péter képviselő:
Váradi Krisztiánnak felajánlja Lendvai Ildikó országgyűlési képviselő e-mail
címét és kéri, hogy oda postázza az általa elkészített szakértő anyagokat.
Az MSZP a lakótelepek nagy barátainak mutatkoznak, ami nem igaz.
Kiskunhalason elfelejtett lakótelepek vannak pl. Karacs Teréz utcai ilyen. 25
éves és nincs útja, csatornája.
Megoldást keresnek az önkormányzat
legnagyobb támogatást szeretnék adni.
Jekő Attila képviselő:
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lehetőségeihez

képest

a

lehető

Kompromisszum keresés híve, ezért azt javasolja, hogy adják meg az 50-50%ot annyi kiegészítéssel, hogy a visszatérítésre szociális alapon lehessen
pályázni az önkormányzathoz.
Tóth Péter főépítész:
Arra nincs mód, hogy a pályázók szociális helyzetét megvizsgálják, mert a
társasház közössége pályázik.
Minden olyan épületre vonatkozik, ami iparosított technológiával épült. Ezek
közé tartozik a közép és nagy blokk,
a vasbetonvázas és az egyéb
technológiával épült épületek. Ide tartozik a Karacs Teréz utcai lakótelep is.
Társasházban élők jöjjenek be érdeklődni hozzá, mert ránézéssel nem lehet
megállapítani, hogy milyen technológiával épült az épület.
Dr.Várnai László polgármester:
Mindkét napirendhez tartozó vita lefolyt.
Először a módosító indítványok szavaztatását kezdi meg:
A bizottságok javaslatát szavazatja meg először, miszerint csak visszatérítendő
lehet az önkormányzat által
biztosított támogatás összege az energia
megtakarítást eredményező korszerűsítés esetén.

No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 15:47:13

>430<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

3
8
10

14.29%
38.10%
47.61%

12.50%
33.33%
41.67%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:
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Dr. Várnai László polgármester:
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Az önkormányzat által biztosított támogatás 50 %-át térítsék vissza
kamatmentesen az érintettek, 50% -át vissza nem térítendő támogatásként
biztosítva az energia megtakarítást eredményező korszerűsítési rendszerben.
Erről kéri a képviselők szavazatát.
No: 5 Szavazás: Nyílt
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Dr. Várnai László polgármester:

Iparosított technológiával épült épületek hőfogyasztás szabályozására
felszerelhető mérőeszközök támogatása esetén, először a bizottsági határozatot
teszi fel szavazásra, miszerint a támogatás teljes összege kamatmentesen
visszatérítendő támogatás legyen.
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Dr. Várnai László polgármester:
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Az önkormányzati támogatás 50%-ban történő kamatmentes visszatérítésével a
rendeletek elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
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Szabó Károly képviselő:
Javasolta, hogy a felhasználható összeget jelöljék meg.

Dr. Várnai László polgármester:
Ebben az évben 70 millió Ft szerepel a költségvetésben erre a célra. A következő
évre nem lehet előre meghatározni, de ezt a nagyságrendű összeget tervezik
2009 évre is.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város
12/2008(IV.30) sz. és a 13/2008(IV.30) sz. rendeleteket az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzatának
12/2008.(IV.30.) számú rendelete
a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének
támogatásáról
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben
foglaltakra az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1. §
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(1)
E rendeletben foglalt feltételek alapján támogatás
vehető igénybe a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére.
(2)
E rendelet hatálya Kiskunhalas Város közigazgatási
területére terjed ki.
Támogatható célok
2. §
Pályázatot benyújtani a mindenkori pályázati kiírásban részletezett támogatási
célokra lehet.
Pályázati feltételek
3. §
(1)
Pályázatot nyújthatnak be: lakásszövetkezetek és társasházi közösségek
az 1. sz. függelékben szereplő pályázati felhívás szerint.
(2)
Pályázónak a szükséges saját erő biztosítását, hitelt érdemlő bizonylattal
igazolni kell (a társasház közgyűlési határozata, vagy jegyzőkönyve és banki
igazolás a saját rész rendelkezésre állásáról). Pályázó saját erejeként készpénz
vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület felújítási alapja, a
tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel.
(3)
Amennyiben a pályázó társasházközösségben önkormányzati tulajdon
van, az Önkormányzat vállalja a pályázat benyújtásához az önkormányzati
lakásokhoz szükséges önrészt. Pályázat benyújtása előtt már megkezdett
beruházáshoz támogatás nem igényelhető.
(4)
A támogatási igény csak a lakásokra nyújtható be. Lakóépületben
elhelyezkedő, nem lakáscélú helyiségek felújítására, korszerűsítésére
önkormányzati támogatás nem igényelhető. Az épületben lévő nem lakás célú
helyiségek tulajdonosainak is vállalniuk kell a felújításban való részvételt,
azonban a beruházás rájuk eső költségeit teljes egészében saját erővel kell
finanszírozniuk. A támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatásban
részesülőkkel együtt elvégezhetők.
(5)
Támogatás csak teljes épületre, vagy teljes önálló fűtési egységre
igényelhető. A lakóközösség a benyújtott pályázatát utólag nem módosíthatja.
(6)
A Pályázó köteles az önkormányzati rendelet 1. sz. függelékben közzétett
pályázati felhívás szerinti adatlapokat felhasználva pályázatát szakszerűen
benyújtani.
(7)
A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási
költség tartalmazhatja a felújítás tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá
a lebonyolítás és beruházás egyéb költségeit, valamint az ÁFÁ-t.
Támogatási feltételek
4. §
(1)
Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a pályázatot
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium is támogassa.
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(2)
Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázatban
szereplőtől eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel, akkor annak megfizetésére
a pályázó köteles, az nem növelheti az állami és az önkormányzati támogatás
összegét.
(3)
A Miniszter által sikeresnek ítélt pályázat esetén az önkormányzat a
pályázóval támogatási szerződést köt. A szerződés megkötésének feltétele, hogy
a pályázó saját forrásait a támogatott programhoz kapcsolódó elkülönített
bankszámlára utalja át.
(4)
Nem nyújtható támogatás olyan lakószövetkezetnek, vagy társasháznak,
amelynek a Halasvíz Kft-vel, a Homokhátsági Hulladékgazgálkodási Kft-vel, és
a Halas Távhő Kft-vel szemben közszolgáltatásból és az Önkormányzattal
szemben fennálló tartozása van.
A támogatás formája, mértéke
5. §
(1)
Az önkormányzati támogatás mértéke a pályázó beruházási költség 15%a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 25 eFt-ot. Az önkormányzat a
támogatást fele részben vissza nem térítendő támogatás formájában, fele
részben három év alatt egyenletes havi részletekben visszafizetendő
kamatmentes támogatás formájában nyújtja.
(2)
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati
keretek kimerülése esetén a pályázatok befogadását a Polgármester
felfüggeszti.
(3)
A támogatást azonnal és egy összegben, a Ptk.-ban meghatározott
késedelmi kamatokkal együtt vissza kell fizetni, ha a támogatás odaítélésétől
számított 3 éven belül a Támogató tudomására jut, hogy a Támogatást igénybe
vevő a pályázatában, vagy az ahhoz csatolt (ok)iratokban valótlan adatokat
közölt
(4)
Az önkormányzati támogatás a tárgy évi költségvetés "Lakóközösségek
támogatása" kerete terhére nyújtható.
A pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye
6. §
(1)
A pályázat tartalmi követelményeit jelen rendelet 1. sz. függelékét képező
Pályázati felhívás tartalmazza.
(2)
A pályázat benyújtása 1 eredeti és 1 másolt példányban történik a
Polgármesterhez, a pályázati hirdetményben előírt módon és határidőn belül.
A pályázatok elbírálása
7. §
(1)
Hiányosan benyújtott pályázatok esetében 8 napon belül hiánypótlási
kötelezettséget kell előírni. Hiánypótlásra a felszólító levél kézhezvételét
követően 15 napon belül kell, hogy sor kerüljön.
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(2)
A pályázatok értékelését és előkészítését munkacsoport végzi, melynek
tagjai:

−

a polgármester, vagy megbízottja, aki egyben a munkacsoport

elnöke,

−

a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési bizottság
delegált tagja,
−
a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság delegált tagja,
− az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság delegált tagja,
−
a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályának delegált tagja,
A munkacsoport munkájában szakértőként részt vesz:

−
−
−
−
−

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának delegált tagja,
a Jegyző, vagy az általa megbízott jogász,
a Halasi Városgazda Zrt. delegáltja,
a "Fészek" Társasházak Egyesületének elnöke, vagy delegált tagja.
a pályázó társasházat ellátó távhőszolgáltató képviselője.

(3)
A munkacsoport akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele
jelen van, állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel hozza.
(4)
A munkacsoport a hiánytalan tartalommal benyújtott pályázatokat
benyújtásuktól számított 30 napon belül értékeli, jegyzőkönyvet készít, majd
javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.
(5)
A támogatás mértékéről a Képviselő-testület dönt. A pályázatban
igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés.
A felújítások műszaki ellenőrzése és fedezete
8. §
(1)
A felújítási munkát a pályázó köteles a 2. sz. függelék szerint
meghirdetni. A kiviteli szerződésnek a támogatási szerződéssel való
összhangjáért a pályázó felel.
(2)
A felújítás szakszerű elvégzése érdekében pályázó köteles gondoskodni a
munkák engedélyeztetéséről, műszaki ellenőrzéséről. Ennek költségei a
beruházási költségek részét képezhetik.
(3)
A támogatás kifizetésére utólag, a műszaki ellenőr által jóváhagyott
számla alapján a pályázó támogatott programhoz kapcsolódó elkülönített
bankszámlára történő átutalással kerül sor.
Vegyes és záró rendelkezések
9. §
(1)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”
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A TÁVHŐVEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEK
LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE
ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiskunhalas Város Önkormányzata a távhővel ellátott lakóépületek
lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerelésének támogatásáról szóló
/2008(
) Ktr. számú
rendelet alapján, összhangban az Önkormányzati és Településfejlesztési
Miniszter LFP-2008-LA-9 kódszámú pályázati felhívásával az alábbi Pályázati
felhívást teszi közzé:

I.

A támogatás célja

A
támogatás
célja
a távhővel ellátott lakóépületek
lakásonkénti
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése.
II.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját
tulajdonú, távhővel ellátott épületeik lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére (a továbbiakban:
pályázók).
III.

Támogatható tevékenységek köre

1.
A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések
(termosztatikus szelepek) beszerelése
2.
A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület
hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök
(hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése
3.

Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:

Strangszabályozók beépítése vagy cseréje;
Az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé
beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új,
kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.
Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat
szerinti korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység
valamennyi lakásában és a közös használatban lévő fűtött helyiségeiben az
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önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá
válnak.
A támogatható tevékenységekről és azok kapcsolatáról az LFP-2008-LA-9
kódszámú pályázati útmutató rendelkezik részletesen.

IV.

A pályázat tárgya és benyújtásának módja

1.

A pályázat tárgya:

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység (a
továbbiakban együtt: épület) lehet.
2.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázó a tulajdonában lévő épületre, épületrészre vonatkozóan pályázatát
közvetlenül nyújtja be az Önkormányzat felé amennyiben vállalja a felújítási
költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját
erőből történő finanszírozását.

V.

A pályázattal elnyerhető támogatás

Az igényelt állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költség maximum 35 %-a, de lakásonként legfeljebb
54.000,- Ft lehet.
állami támogatás
legfeljebb a bekerülési költség 35 %-a,
de nem haladhatja meg az 54.000 Ft/lakás
összeget,
önkormányzati támogatás
legfeljebb a bekerülési költség 15 %-a,
de nem haladhatja meg a 25.000 Ft/lakás
összeget,
Az önkormányzati támogatás fele részben vissza nem térítendő, fele
részben három év alatt egyenletes havi részletekben visszafizetendő
kamatmentes támogatás.

a pályázó saját ereje

legalább a bekerülési költség 50 %-a.

Az igényelt Önkormányzati támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben
a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

VI.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

1.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:

a)

A pályázat az alábbi benyújtandó dokumentumokból áll:
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•
•

Összefoglaló adatlap (LFP-2008-LA-9 dokumentum szerint)
A lakóközösség határozata (LFP-2008-LA-9 dokumentum A lapja szerint)

• A
területileg
illetékes távhőszolgáltató
tervdokumentáció, mely tartalmazza:

által

jóváhagyott

kiviteli

a)
a pályázat szerinti felújítás műszaki leírását, mely tartalmazza
egyrészt az elvégezni tervezett munkálatok pontos megnevezését, másrészt
rögzíti azok volumenét és a felhasználni tervezett főbb berendezések, eszközök,
típusát, továbbá a termosztatikus szabályozó szelepek kiválasztásának
előszabályozás-értékeit és a beszabályozás módjának dokumentációját,
b)
a pályázat szerinti felújítás, korszerűsítés részletes
költségvetését, vagy részletes kivitelezői árajánlatát, mely a munkák
vonatkozásában igazodik a pályázathoz. A részletes költségvetésnek, vagy
árajánlatnak tartalmaznia kell a felhasználni tervezett anyagok tételes
megnevezését, mennyiségét és egységárát, valamint az azok beépítéséhez
kapcsolódó munkadíjat.
• A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja.
• Az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolat.
• Tervezett
kedvezményezetti
hitelfelvétel
esetén
a
hitelintézet
szándéknyilatkozata a hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel
összegét.
• A pályázó és más szervezetek együttműködése esetén az együttműködés
tartalmát szabályozó megállapodás, előszerződés, vagy szándéknyilatkozat (pl.
ESCO cég.
• A Halasvíz Kft.,
a Halas Távhő Kft. és
a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Kft. nyilatkozatát arról, hogy a támogatást igénylő
lakásszövetkezetnek vagy társasház-közösségnek nincs közszolgáltatásból
fennálló tartozása, továbbá a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának
nyilatkozatát arról, hogy a lakástulajdonosoknak nincs az Önkormányzattal
szemben fennálló tartozása.
• A pályázó képviseletében eljáró személy és a pályázat összeállításáért és
lebonyolításáért felelős szakértő-kapcsolattartó képviseleti jogosultságát igazoló
60 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat, közgyűlési határozat), valamint a
szakértő-kapcsolattartó végzettségét igazoló okirat.
• Kivitelezői árajánlat 180 napos ajánlati kötöttséggel.
• Tartalomjegyzék.
b)
A
pályázat
magyar
formanyomtatványokon nyújtható be.

nyelven,

kizárólag

a

pályázati

c)
A pályázatot hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok
minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell
benyújtani.
d)
A Minisztérium felé benyújtandó pályázathoz is eredetiben
csatolandó dokumentumok Jegyző által hitelesített másolata az Önkormányzati
pályázat eredeti példányában elfogadott.
2.

Pályázati díj:

Nincs
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3.

Benyújtás helye és formája:

A pályázati dokumentációt 1 eredeti és 1 másolati példányban, zárt
borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként a következő címre kell
beküldeni:
Polgármesteri Hivatal
Lakáspályázatok
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Jegyzői titkárságán kell leadni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (LFP-2008-LA-9), a pályázó
nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.
4.

Benyújtás időpontja, határideje:

A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, vagy
csomag postán történő feladásának időpontja illetve a hivatali átvétel időpontja.

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. augusztus 15.
A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra
kerülnek.
5.

Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:

A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei a minisztérium
Internetes honlapjáról (www.otm.gov.hu), és az Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Kht. Internetes honlapjáról (www.emi.hu ) tölthető le.

„Kiskunhalas Város Önkormányzatának
13/2008.(IV.30.) számú rendelete
az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben
foglaltakra az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1. §
(1)
E rendeletben foglalt feltételek alapján támogatás vehető igénybe az
iparosított technológiával épült (panel, blokk, alagútzsalu és öntött) lakóépületek
energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére.
(2)
E rendelet hatálya Kiskunhalas Város közigazgatási területére terjed ki.
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Támogatható célok
2. §
Pályázatot benyújtani a mindenkori pályázati kiírásban részletezett támogatási
célokra lehet.
Pályázati feltételek
3. §
(1)
Pályázatot nyújthatnak be: lakásszövetkezetek és társasházi közösségek
az 1. sz. függelékben szereplő pályázati felhívás szerint.
(2)
Pályázónak a szükséges saját erő biztosítását, hitelt érdemlő bizonylattal
igazolni kell (a társasház közgyűlési határozata, vagy jegyzőkönyve és banki
igazolás a saját rész rendelkezésre állásáról). Pályázó saját erejeként készpénz
vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület felújítási alapja, a
tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel.
(3)
Amennyiben a pályázó társasházközösségben önkormányzati tulajdon
van, az Önkormányzat vállalja a pályázat benyújtásához az önkormányzati
lakásokhoz szükséges önrészt. Pályázat benyújtása előtt már megkezdett
beruházáshoz támogatás nem igényelhető.
(4)
A támogatási igény csak a lakásokra nyújtható be. Lakóépületben
elhelyezkedő, nem lakáscélú helyiségek felújítására, korszerűsítésére
önkormányzati támogatás nem igényelhető. Az épületben lévő nem lakás célú
helyiségek tulajdonosainak is vállalniuk kell a felújításban való részvételt,
azonban a beruházás rájuk eső költségeit teljes egészében saját erővel kell
finanszírozniuk. A támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatásban
részesülőkkel egyidejűleg elvégezhetők.
(5)
Támogatás csak teljes épületre, vagy annak dilatációval határolt részére
igényelhető. Amennyiben a lakóközösség több épületet kíván felújítani, úgy
lakóépületenként külön-külön kell pályázatot benyújtania. A lakóközösség a
benyújtott pályázatát utólag nem módosíthatja.
(6)
A Pályázó köteles az önkormányzati rendelet 1. sz. függelékben közzétett
pályázati felhívás szerinti adatlapokat felhasználva pályázatát szakszerűen
benyújtani.
(7)
A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási
költség tartalmazhatja a felújítás tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá
a lebonyolítás és beruházás egyéb költségeit, valamint az ÁFÁ-t.
Támogatási feltételek
4. §
(1)
Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását,
korszerűsítését az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium is
támogassa.
(2)
Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázatban
szereplőtől eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel, akkor annak megfizetésére
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a pályázó köteles, az nem növelheti az állami és az önkormányzati támogatás
összegét.
(3)
A Miniszter által sikeresnek ítélt pályázat esetén az önkormányzat a
pályázóval támogatási szerződést köt. A szerződés megkötésének feltétele, hogy
a pályázó saját forrásait a támogatott programhoz kapcsolódó elkülönített
bankszámlára utalja át.
(4)
Nem nyújtható támogatás olyan lakószövetkezetnek, vagy társasháznak,
amelynek a Halasvíz Kft-vel, a Homokhátsági Hulladékgazgálkodási Kft-vel, és
a Halas Távhő Kft-vel szemben közszolgáltatásból és az Önkormányzattal
szemben fennálló tartozása van.
A támogatás formája, mértéke
5. §
(1)
Az önkormányzati támogatás mértéke a pályázó beruházási költség 1/3a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 500 E Ft-ot. Az önkormányzat a
támogatást fele részben vissza nem térítendő támogatás formájában, fele
részben öt év alatt egyenletes havi részletekben visszafizetendő kamatmentes
támogatás formájában nyújtja.
(2)
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati
keretek kimerülése esetén a pályázatok befogadását a Polgármester
felfüggeszti.
(3)
A támogatást azonnal és egy összegben, a Ptk.-ban meghatározott
késedelmi kamatokkal együtt vissza kell fizetni, ha a támogatás odaítélésétől
számított 3 éven belül a Támogató tudomására jut, hogy a Támogatást igénybe
vevő a pályázatában, vagy az ahhoz csatolt (ok)iratokban valótlan adatokat
közölt
(4)
Az önkormányzati támogatás a tárgy évi költségvetés "Lakóközösségek
támogatása" kerete terhére nyújtható.
A pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye
6. §
(1)
A pályázat tartalmi követelményeit jelen rendelet 1. sz. függelékét képező
Pályázati felhívás tartalmazza.
(2)
A pályázat benyújtása 1 eredeti és 1 másolt példányban történik a
Polgármesterhez, a pályázati hirdetményben előírt módon és határidőn belül.
A pályázatok elbírálása
7. §
(1)
Hiányosan benyújtott pályázatok esetében 8 napon belül hiánypótlási
kötelezettséget kell előírni. Hiánypótlásra a felszólító levél kézhezvételét
követően 15 napon belül kell, hogy sor kerüljön.
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(2)
A pályázatok értékelését és előkészítését munkacsoport végzi, melynek
tagjai:

−

a polgármester, vagy megbízottja, aki egyben a munkacsoport

elnöke,

−

a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési bizottság
delegált tagja,
−
a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság delegált tagja,
− az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság delegált tagja
−
a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályának delegált tagja,
A munkacsoport munkájában szakértőként részt vesz:

−
−
−
−

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának delegált tagja,
a Jegyző, vagy az általa megbízott jogász,
a Halasi Városgazda Zrt. delegáltja,
a "Fészek" Társasházak Egyesületének elnöke, vagy delegált tagja.

(3)
A munkacsoport akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele
jelen van, állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel hozza.
(4)
A munkacsoport a hiánytalan tartalommal benyújtott pályázatokat
benyújtásuktól számított 30 napon belül értékeli, jegyzőkönyvet készít, majd
javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.
(5)
A támogatás mértékéről a Képviselő-testület dönt. A pályázatban
igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés.
A felújítások műszaki ellenőrzése és fedezete
8. §
(1)
A felújítási munkát a pályázó köteles a 2. sz. függelék szerint
meghirdetni. A kiviteli szerződésnek a támogatási szerződéssel való
összhangjáért a pályázó felel.
(2)
A felújítás szakszerű elvégzése érdekében pályázó köteles gondoskodni a
munkák engedélyeztetéséről, műszaki ellenőrzéséről. Ennek költségei a
beruházási költségek részét képezhetik.
(3)
A támogatás kifizetésére utólag, a műszaki ellenőr által jóváhagyott
számla alapján a pályázó támogatott programhoz kapcsolódó elkülönített
bankszámlára történő átutalással kerül sor.
Vegyes és záró rendelkezések
9. §
(2)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(3)
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 36/2001.(XI.21.) Ktr. sz.
rendelet hatályát veszti.”
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AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK
ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK,
FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiskunhalas Város Önkormányzata az iparosított tecnológiával épült
lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló
/2008(
)
Ktr. számú rendelet alapján, összhangban az Önkormányzati és
Településfejlesztési Miniszter LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázati felhívásával
az alábbi Pályázati felhívást teszi közzé:

I.

A támogatás célja

A támogatás célja az 1992. július 01. előtt kiadott építési engedély alapján
iparosított
technológiával
épített
lakóépületek
energia-megtakarítást
eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek,
berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint megújuló energiafelhasználás
növelése céljából történő berendezések telepítése. A pályázat szempontjából iparosított
technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az
öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített
lakóépület.
II.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik
energia-megtakarítást eredményező felújítására (a továbbiakban: pályázók).
III.

Támogatható tevékenységek köre

A pályázatban támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek
felújítására az alábbi, a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energiamegtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető:
1.
Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy
cseréje
2.

Homlokzatok és födémek hőszigetelése

3.

Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása

4.

A megújuló energiafelhasználás növelése

A támogatható tevékenységekről és azok kapcsolatáról az LFP-2008-LA-2
kódszámú pályázati útmutató rendelkezik részletesen.
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IV.

A pályázat tárgya és benyújtásának módja

3.

A pályázat tárgya:

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (a
továbbiakban: épület, vagy épületrész) lehet.
4.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázó a tulajdonában lévő épületre, épületrészre vonatkozóan pályázatát
közvetlenül nyújtja be az Önkormányzat felé amennyiben vállalja a felújítási
költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját
erőből történő finanszírozását.
V.

A pályázattal elnyerhető támogatás

Az igényelt Önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb
500.000,- Ft lehet. A költségmegosztás a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő:
állami támogatás legfeljebb a bekerülési költség 1/3-a, de nem haladhatja
meg az 500.000,-Ft/lakás összeget, önkormányzati támogatás legfeljebb a
bekerülési költség 1/3-a, de nem haladhatja meg az 500.000,- Ft/lakás
összeget,
Az önkormányzati támogatás fele részben vissza nem térítendő, fele
részben öt év alatt egyenletes havi részletekben visszafizetendő
kamatmentes támogatás.
a pályázó saját ereje legalább a bekerülési költség 1/3-a.
Az igényelt Önkormányzati támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben
a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

VI.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

6.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:

e)

A pályázat az alábbi benyújtandó dokumentumokból áll:

• Összefoglaló adatlap (LFP-2008-LA-2 dokumentum szerint)
• A lakóközösség határozata (LFP-2008-LA-2 dokumentum A lapja szerint)
• A felújítás, korszerűsítés tételes költségvetése és műszaki leírása, mely a
munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz
• A jogerős építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásról szóló
igazolás, ha a felújítás építési engedélyköteles, ellenkező esetben a területileg
illetékes önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti felújítás nem
építési engedélyköteles.
• Nyílászáró energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje
esetén a tervező nyilatkozata arról, hogy a beavatkozás után a lakások
légcseréje megfelelő lesz. Amennyiben gáztüzelő berendezés van a lakásban,
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akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye arra vonatkozóan, hogy az
adott gázüzemű berendezés a megváltozott feltételek mellett is üzembiztos.
• A pályázattal érintett épület építési engedélyének másolata, vagy ha az nem
fellelhető, úgy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező I. fokú építésügyi
hatóság nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti épület építési engedélye
1992. július 01. előtti.
• A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja.
• Az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolat.
• Tervezett
kedvezményezetti
hitelfelvétel
esetén
a
hitelintézet
szándéknyilatkozata a hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel
összegét.
• A pályázó és más szervezetek együttműködése esetén az együttműködés
tartalmát szabályozó megállapodás, előszerződés, vagy szándéknyilatkozat (pl.
ESCO cég.
• A Halasvíz Kft.,
a Halas Távhő Kft. és
a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Kft. nyilatkozatát arról, hogy a támogatást igénylő
lakásszövetkezetnek vagy társasház-közösségnek nincs közszolgáltatásból
fennálló tartozása, továbbá a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának
nyilatkozatát arról, hogy a lakástulajdonosoknak nincs az Önkormányzattal
szemben fennálló tartozása.
• A pályázó képviseletében eljáró személy és a pályázat összeállításáért és
lebonyolításáért felelős szakértő-kapcsolattartó képviseleti jogosultságát igazoló
60 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat, közgyűlési határozat), valamint a
szakértő-kapcsolattartó végzettségét igazoló okirat.
• A beruházás műszaki ellenőrének neve, névjegyzék száma és nyilatkozata
arról, hogy a műszaki ellenőri teendőket sikeres pályázat esetén elvállalja.
• Kivitelezői árajánlat 180 napos ajánlati kötöttséggel.
• Nem lakáscélú ingatlanrész tulajdonosának nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a felújítási, korszerűsítési munkák rá eső részét vállalja és azt a
szerződéskötésig elkülönített számlára átutalja.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatást csak lakás célra használt
helyiségekre veszik igénybe.
• Tartalomjegyzék.
f) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon
nyújtható be.
A pályázatot hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden
kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell
benyújtani.
g) A Minisztérium felé benyújtandó pályázathoz is eredetiben csatolandó
dokumentumok Jegyző által hitelesített másolata az Önkormányzati pályázat
eredeti példányában elfogadott.
7.

Pályázati díj:

Nincs
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8.

Benyújtás helye és formája:

A pályázati dokumentációt 1 eredeti és 1 másolati példányban, zárt
borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként a következő címre kell
beküldeni:
Polgármesteri Hivatal
Lakáspályázatok
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Jegyzői titkárságán kell leadni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (LFP-2008-LA-2), a pályázó
nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.
9.

Benyújtás időpontja, határideje:

A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, vagy
csomag postán történő feladásának időpontja illetve a hivatali átvétel időpontja.

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. július 21.
A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra
kerülnek.
10.

Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:

A benyújtandó formanyomtatványok a minisztérium Internetes honlapjáról
(www.otm.gov.hu), és az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Internetes
honlapjáról (www.emi.hu ), valamint a „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz
Hitelprogram és a finanszírozó hitelintézetek elérhetősége a Magyar Fejlesztési
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (www.mfb.hu ) Internetes
honlapjáról tölthető le
00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Társasház támogatási pályázat meghirdetése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

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

No: 8
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 15:53:51
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

104/2008. Kth
Társasház támogatási pályázat meghirdetése.
Határozat
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iparosított
technológiával
épült
lakóépületek
energia-megtakarítást
eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló és a távhővel ellátott
lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére
alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról szóló pályázati felhívásokat a
helyben szokásos módon közzétegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész, általa:
Halasmédia Kft
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiskunhalas Város Önkormányzata az Önkormányzati és Területfejlesztési
Miniszter LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázati felhívásához csatlakozva
pályázatot hirdet az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának tárgyában.
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A pályázók köre:
Olyan kiskunhalasi társasházak lakóközösségei pályázhatnak, melyek
iparosított technológiával épültek. A pályázat szempontjából iparosított
technológiának minősül a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a
vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia felhasználásával épült
lakóépület.
Támogatás igényelhető:
1.
Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje,
2.
Homlokzatok és födémek hőszigetelése,
3.
Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása,
4.
A megújuló energiafelhasználás növelése.
A pályázattal elnyerhető támogatás:
Az Önkormányzat a felújítás, vagy korszerűsítés bekerülési költségéhez való
hozzájárulást vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítja. A
támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség
vonatkozásában a következő:
települési önkormányzat a bekerülési költség 1/3-a, legfeljebb
500 000Ft/lakás
Az önkormányzati támogatás fele részben vissza nem térítendő, fele részben öt
év alatt egyenletes havi részletekben visszafizetendő kamatmentes támogatás.
tulajdonos/ok a bekerülési költség legalább 1/3-a,
központi költségvetés maximum a bekerülési költség 1/3-a, de nem
haladhatja meg az 500 000 Ft/lakás összeget.
Az állami támogatásért a pályázónak közvetlenül kell pályázatot benyújtania az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz.
Az Önkormányzathoz a pályázatot 1 eredeti és 1 másolt példányban kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 21.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes pályázati felhívás a Polgármesteri
Hivatal főépítészi irodájában vehető át. A pályázat részletes feltételei és a
formanyomtatványok letölthetők a minisztérium (www.otm.gov.hu), és az
Építésügyi
Minőségellenőrző
Innovációs
Kht.
Internetes
honlapjáról
(www.emi.hu ), valamint a „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz Hitelprogram
és a finanszírozó hitelintézetek elérhetősége a Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (www.mfb.hu ) Internetes honlapjáról.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiskunhalas Város Önkormányzata az Önkormányzati és Területfejlesztési
Miniszter LFP-2008-LA-9 kódszámú pályázati felhívásához csatlakozva
pályázatot
hirdet
a
távhővel
ellátott
lakóépületek
lakásonkénti
hőfogyasztásának
szabályozására
és
mérésére
alkalmas
eszközök
beszerelésének támogatására
A pályázók köre:
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Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját
tulajdonú, távhővel ellátott épületeik lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére.
Támogatható tevékenységek:
1.
A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges
berendezések
(termosztatikus szelepek) beszerelése
2.
A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület
hőfogyasztásának
lakásonkénti
költségmegosztására
alkalmas
mérőeszközök (hőmennyiségmérők
és/vagy
költségmegosztók)
beszerelése
3.
Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:
Strangszabályozók beépítése vagy cseréje;
Az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé
beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új,
kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.
A pályázattal elnyerhető támogatás:
Az Önkormányzat a felújítás, vagy korszerűsítés bekerülési költségéhez való
hozzájárulást vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítja. A
támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség
vonatkozásában a következő:
települési önkormányzat a bekerülési költség 15%-a, legfeljebb
25 000Ft/lakás
Az önkormányzati támogatás fele részben vissza nem térítendő, fele részben
három év alatt egyenletes havi részletekben visszafizetendő kamatmentes
támogatás.
tulajdonos/ok a bekerülési költség legalább 50%-a,
központi költségvetés maximum a bekerülési költség 35%-a, de nem
haladhatja meg az 54 000 Ft/lakás összeget.
Az állami támogatásért a pályázónak közvetlenül kell pályázatot benyújtania az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz.
Az Önkormányzathoz a pályázatot 1 eredeti és 1 másolt példányban kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 15.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes pályázati felhívás a Polgármesteri
Hivatal főépítészi irodájában vehető át. A pályázat részletes feltételei és a
formanyomtatványok letölthetők a minisztérium (www.otm.gov.hu), és az
Építésügyi
Minőségellenőrző
Innovációs
Kht.
Internetes
honlapjáról
(www.emi.hu ).
00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bölcsőde felújítása c. pályázat benyújtása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Dr. Krammer Balázs képviselő:
Megítélése szerint a 60-90 millió Ft elég nagy szórás. Mitől függ, hogy mekkora
értékű lesz a támogatás összege?
Jekő Attila képviselő:
MAPI Kft pályázatíró mennyiért vállalja el
Az elmúlt alkalommal a pályázatírókat megversenyeztették. Most miért nem ?
Dr. Szlanka Tamás városfejlesztési főtanácsos:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy az összköltséget azért nem
tudták pontosan meghatározni, mert az akkor alakul ki, amikor a műszaki
tartalmat tudják. Ez a beruházás 100 millió alatt lesz.
Dr. Várnai László polgármester:
A pályázatírókkal kapcsolatban elmondja, hogy készült egy szerződés a
pályázatíró cégekkel, hogy milyen orientációban milyen pályázatokat fognak
elkészíteni.
A szerződéskötéskor arra törekedtek, hogy olyan pályázatírókkal dolgozzanak
együtt, akik nem jelentenek 100 %-os kizárólagosságot. Gyors munka esetén
felkérhessék a Városfejlesztési Osztály bizalmát élvező cégeket. Ide tartozik a
MAPI Kft is.

Lukács László alpolgármester:
ADITUS Kft-vel folyamatos megállapodás van, így a felkérés annak keretében
történik. Tavaly egy kört választottak ki, akik pályázati lehetőségeket
folyamatosan figyelik.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétele nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
No: 9
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 15:58:41

>435<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

19
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

79.17%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

105/2008. Kth
Bölcsőde felújítása c. pályázat benyújtása
.
Határozat
1./
Kiskunhalas
Város
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
város
Polgármesterét, hogy a DAOP-2008-4.1.3.C.D
fejlesztési célú támogatás
elnyerésére Kiskunhalas városi
bölcsőde felújítási munkái elvégzéséhez
DARFT-hoz pályázatot nyújtson be.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a MAPI KFT pályázatíróval és Fazekas
Építész Irodával kötendő szerződések aláírására.
A beruházás összköltsége várhatóan 60-90.000.000.- Ft, elnyerhető
támogatás max.90 %.
Saját erő szükséglet min. 10 %, melyet a képviselő-testület a 2008. évi
költségvetési rendeletében biztosít.
Határidő: 2008. június 17.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Szlanka Tamás Városfejlesztési vezető főtanácsos általa:
MAPI Kft.
Fazekas Építész Iroda
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas 4521 hrsz. alatti épület rekonstrukciója c.
pályázat benyújtása.
Írásos előterjesztés mellékelve.

47

Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Kószó János képviselő:
Ez egy alternatív lehetőség biztosítása. Táncház vagy Közösségek Háza
támogatása igényelhető. Miért nem az Ady Endre utcai ingatlan, ahol
megbontott a tető?
Dr. Szlanka Tamás városfejlesztési főtanácsos:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy megkezdett beruházásra nem
lehet pályázatot benyújtani. 50 millió nyerhető, és megítélésük szerint ezzel a
pályázattal ez az összeg kihasználható.
Lukács László alpolgármester:
Ady 3-ra a civil szervezetekkel közösen nyújtanak be pályázatot egy konzorcium
keretében, amit a működéshez is ki akarnak használni.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.

No: 10

48

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 16:01:40
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Határozat Elfogadva
Határozat:

106/2008. Kth
Kiskunhalas 4521 hrsz alatti épület rekonstrukciója c.
pályázat benyújtása.
Határozat
1./
Kiskunhalas
Város
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
város
Polgármesterét, hogy a DAOP-2007-4.1.3. számú fejlesztési célú támogatás
elnyerésére pályázatot nyújtson be a „Kiskunhalasi Táncház” - Szabadkai u. 1.
szám, 4521 hrsz alatti épület felújítása tárgyában a DARFT-hoz.
Amennyiben nem a Kiskunhalasi Táncházra kerül benyújtásra a pályázat, úgy
a Közösségek Háza felújítására nyújtson be pályázatot.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a ADITUS KFT pályázatíróval és Fazekas
Építész Irodával kötendő szerződések aláírására.
A beruházás összköltsége legfeljebb 50.000.000.- Ft, elnyerhető
támogatás maximum 90 %.
Saját erő szükséglet minimum 10 %, azaz minimum 5.000.000 Ft, melyet a
képviselő-testület a 2008. évi költségvetési rendeletében biztosít.
Határidő: 2008. augusztus 15.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Szlanka Tamás városfejlesztési vezető főtanácsos általa:
ADITUS Kft
Fazekas Építész Iroda
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Belterületi közutak burkolat felújítása 2008. c. pályázat
benyújtása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
No: 11
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 16:02:52
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Határozat Elfogadva
Határozat:

108/2008. Kth
Belterületi csapadék és belvíz elvezetés támogatása
rekonstrukciója c. pályázat benyújtása.
Határozat
1./
Kiskunhalas
Város
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
város
Polgármesterét, hogy a DAOP-2007-5.2.1. számú fejlesztési célú támogatás
elnyerésére pályázatot nyújtson be a kiskunhalasi belterületi csapadék és
belvíz elvezetési csatorna felújítása tárgyában a DARFT-hoz.
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Egyben felhatalmazza a polgármestert a ADITUS KFT pályázatíróval kötendő
szerződések aláírására.
A beruházás összköltsége várhatóan 180.000.000.- Ft, elnyerhető
támogatás maximum 90 %.
Saját erő szükséglet minimum 10 %, melyet a képviselő-testület a 2008. évi
költségvetési rendeletében biztosít.
Határidő: 2008. június 2.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Szlanka Tamás városfejlesztési vezető főtanácsos általa:ADITUS Kft
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Belterületi csapadék és belvíz elvezetés támogatása,
rekonstrukciója c. pályázat benyújtása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Szlanka Tamás városi főtanácsos:
Ehhez a pályázathoz biztosítani kell a csapadékvíz befogadót. Dong éri
csatornát jelölték meg, de az nem lehet víz befogadó. A következő útszakasz
környékének csapadékvíz elvezetését meg kell próbálni, az alsóvárosi rész
csatorna rekonsrtukciójával. Ott nem kell kiépíteni már, csak helyre kell tenni
bizonyos helyeken a vízfolyást. Ehhez ki kell alakítani
egy csapadékvíz
tározót. Ennek bekerülési értéke duplája a megjelöltnek. Így a pályázat esélye
csökken A Dél-alföldi régióban 6-700 millió a pályázati keret, így legalább a
tervezés pályázati úton történő megvalósítása jó hivatkozási alap lenne a
következő útszakasz engedélyeztetésénél.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Záportározók helyzetét felül kell vizsgálni. Szükség van rá. Vízmegtartó
program keretében ezek ellenőrzését és üzembe helyezését napra készen kell
tartani.
Dr. Várnai László polgármester:
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Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet módosított
formájának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

No: 12
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Határozat Elfogadva
Határozat:

108/2008. Kth
Belterületi csapadék és belvíz elvezetés támogatása
rekonstrukciója c. pályázat benyújtása.
Határozat
1./
Kiskunhalas
Város
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
város
Polgármesterét, hogy a DAOP-2007-5.2.1. számú fejlesztési célú támogatás
elnyerésére pályázatot nyújtson be a kiskunhalasi belterületi csapadék és
belvíz elvezetési csatorna felújítása tárgyában a DARFT-hoz.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a ADITUS KFT pályázatíróval kötendő
szerződések aláírására.
A beruházás összköltsége várhatóan 180.000.000.- Ft, elnyerhető
támogatás maximum 90 %.
Saját erő szükséglet minimum 10 %, melyet a képviselő-testület a 2008. évi
költségvetési rendeletében biztosít.
Határidő: 2008. június 2.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Szlanka Tamás városfejlesztési vezető főtanácsos általa:ADITUS Kft
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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000010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Városgazda Zrt Felügyelő Bizottság ügyrendjének
jóváhagyása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Lukács László alpolgármester:
Két héttel korábban a felügyelő bizottság ezt a szabályzatot már elfogadta. Kéri,
hogy a képviselő-testület is hagyja jóvá azt.
Kérdések
Hozzászólások
Szabó Károly képviselő:
Mit jelent a felügyelő bizottság jogai és kötelezettségei között a 3 oldalon lévő
utolsó mondat:. „ A tagok
a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti
titokként kötelesek megőrizni”
A 100%-os tulajdonost nem szabad értesíteni?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy a kívűlálló 3. személyre
vonatkozik a titoktartás. Az önkormányzat belső tag.
Hozzászólások:
Szabó Károly képviselő:
Szöveg szerint ez nem így van. Kéri kiegészíteni a mondatot
„ üzleti titok”
szövegrésszel Ebből nem következik, hogy harmadik személlyel szemben áll
fenn ez a kötelezettség.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Tulajdonos vagy annak képviselőivel szemben nincs titoktartási kötelezettség,
de a külső személy vonatkozásában a titoktartás előírt.

Lukács László alpolgármester:
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Ez a szövegrész szó szerint a társasági törvényből idézett. Nem lehet
kiegészíteni, csak azt idézni.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Felügyelő Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 13
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Határozat Elfogadva
Határozat:

109/2008. Kth
Halasi Városgazda Zrt. Felügyelő Bizottság ügyrendjének
jóváhagyása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő
Bizottságának ügyrendjét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Határidő: 2008. április 29.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Valaczkai László Városgazda Zrt vezérigazgatója
Lukács László felügyelő bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

A HALASI VÁROSGAZDA Zrt.
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Felügyelő Bizottságának ügyrendje
A HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Zrt. vagy Társaság)
Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FB, vagy Bizottság) ügyrendjét a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv., valamint a Zrt. alapító
okiratában és SZMSZ-ben foglaltakra figyelemmel az alábbiakban állapítja
meg:
I. A Felügyelő Bizottság szervezete
1. A FB a Zrt. 3 tagból álló ellenőrző szerve.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Lukács László (Czweiner Magdolna)
Máté Lajos (Ván Katalin)
Dr. Nagy Lajos (Kecskés Margit)

6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 52.
6400 Kiskunhalas, Pandúr u.2.
6400 Kiskunhalas, Szilády u. 26.

A Felügyelő Bizottság elnöke:
Lukács László (Czweiner Magdolna)

6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 52.

1.2
A gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság
tagjává, kivéve azt az esetet ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, ez esetben –
az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodás
hiányában – jogosultak részt venni a gazdasági társaság működésének
ellenőrzésében, és a felügyelő bizottsági tagok egyharmada a munkavállalók
képviselőiből áll.
2. Nem lehet az FB. tagja:
aki a Társaság tevékenységeivel azonos főtevékenységet folytató táraság
felügyelő bizottságának tagja,
akivel szemben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv
rendelkezései szerint kizáró ok áll fent,
a munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalói nem
válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává,
aki a Zrt. irányító testületének tagja, és azok közeli hozzátartozója (Ptk
.685. § b. pont szerint), illetve élettársa.
3. Az FB tag újraválasztható és a Közgyűlés által visszahívható. A
munkavállalói küldöttet a gazdasági társaság legfőbb szerve csak az üzemi
tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben
meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattételi
kötelezettségének. Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg
megválasztott bizottság működésének idejére szól.
4.
A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége
elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat,
amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
5. Megszűnik az FB. tag megbízása
a.)
a megbízás időtartamának lejártával,
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b.)
a tulajdonosi közgyűlés visszahívásával,
c.)
a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d.)
lemondással (Az FB tagja tagságáról a vezérigazgató egyidejű
tájékoztatása mellett a legközelebbi FB ülésén mondhat le),
e.)
elhalálozással,
f.)
a Társaság dolgozói által választott bizottsági tag esetében:
ha a tag munkaviszonya megszűnik a Társaságnál,
ha a főfoglalkozású dolgozók létszámának csökkenése folytán a dolgozói
participáció megszűnik a Felügyelő Bizottságban (a Zrt. tulajdonosi
közgyűlésének határozata szerint)
II. A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre
6. A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése a
tulajdonosok érdekében, tevékenységéért a tagoknak tartozik felelősséggel.
A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés ülésének napirendjén
szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan
előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre
vonatkozik. Így különösen az FB köteles részletesen megvizsgálni az éves
beszámolót, a nyereség felosztására, az osztalék megállapítására vonatkozó
indítványokat,
előterjesztéseket.
E
feladatainak
végrehajtásáról
és
eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz. A számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott
eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a
Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
Az FB jogosult ellenőrizni a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi
és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel
helyességét.

Az FB köteles folyamatosan informálódni a

tulajdonos által jóváhagyott éves
terv teljesítéséről, amelyhez a szükséges információkat a vezérigazgató
biztosítja.
Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a
Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
Ha az FB jogellenességet, alapszabályba, vagy közgyűlési határozatba ütköző
tényt, mulasztást tapasztal, erről köteles a vezérigazgatót és a tulajdonos
képviselőjét haladéktalanul értesíteni.
Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint vezérigazgató tevékenysége
jogszabályba, (alapító okiratba, alapszabályba), illetve a Közgyűlés
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, vagy a tagok
(részvényesek) érdekeit, köteles összehívni Közgyűlés rendkívüli ülését, és
javaslatot tenni annak napirendjére.
Az FB köteles megvizsgálni a Társaság üzletvezetését , illetőleg az FB
hatáskörébe tartozó kérdéseket, ha a Társaság részvényeseinek 10%-át kitevő
részvényesek az ok és cél megjelölésével azt írásban kérik.
Az FB vizsgálatának eredményét az FB elnöke, annak akadályoztatása esetén
a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja ismerteti.
56

Az Igazgatóság – vagy annak valamely tagja – ellen a Közgyűlés határozata
alapján indított perben a Társaságot az FB elnöke képviseli.
7.
Az FB. jogosult:
a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérni,
a Társaság könyveit és iratait megvizsgálni,
ellenőrizni a Közgyűlés, a vezérigazgató határozatainak (döntéseinek)
végrehajtását,
tevékenysége során szakértőt, illetőleg szakértői szervet – a Társaság
költségére – megbízni.
8.
Az FB, illetőleg az FB bármely tagja kezdeményezheti a Közgyűlés által
hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.
9.
Az FB
jelentéseket.

véleményezi

a

könyvvizsgáló

által

eléterjesztett

írásbeli

10.
Az FB a tárgyévet megelőző december hó 31. napjáig – a Társaság
könyvvizsgálójával történt előzetes egyeztetés után – meghatározza saját
munkatervét.
A Felügyelő Bizottság jogai és kötelességei
11.
A bizottság tagja jogosult:
részt venni az FB. munkájában, és ott személyes tevékenységével
előmozdítani a Társaság eredményes működését,
helyettesíteni az FB. elnökét annak akadályoztatása esetén – a Felügyelő
Bizottság határozata alapján,
részt venni az FB. által meghatározott, illetve folytatott ellenőrzésekben,
vizsgálatokon,
javaslatot tenni az FB üléseinek összehívására, annak napirendjére,
javaslatot tehet az FB. elnökének személyére, indítványozhatja annak
visszahívását,
részt vehet tanácskozási joggal a Zrt. Közgyűlésén, annak napirendjére
indítványt tehet,
tiltakozhat a Közgyűlésen, az valamely határozat (döntés ellen), és
kérheti tiltakozásának jegyzőkönyvbe foglalását,
kérheti a Társaság adott ügybeli irataihoz írásbeli különvéleményének a
csatolását, kezdeményezheti a Közgyűlés által hozott jogsértő határozatok
bírósági felülvizsgálatát.
12.

A bizottsági tag kötelességei és felelőssége:

A Felügyelő Bizottság tagjai csak természetes személyek lehetnek,
személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság
tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve
munkáltatója nem utasíthatja.
Az FB tagja az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható
gondossággal köteles eljárni.
A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a
gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott
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károkért, kivéve ha az FB. tagja a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és
tiltakozását az FB.-nek vagy a Közgyűlésnek bejelentette.
A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként
kötelesek megőrizni.
A Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti
titok körén kívül – tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a
munkavállalók közösségét.
A Felügyelő Bizottság elnöke
13.
Az FB. elnökének megválasztására bármely tag javaslatot tehet, melyről
a tagok nyílt szavazással döntenek.
14.
szól.

Az elnök megbízatása a bizottsági tagsági viszonyának időtartamára

15.

Az elnök feladat- és hatásköre:

15.1

Szervezi az FB munkáját – ennek keretében

előkészíti, összehívja az FB üléseit és vezeti azokat,
elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
intézkedik a jegyzőkönyv elkészítésről
biztosítja a Felügyelő Bizottság illetőleg a bizottsági ülések zavartalan
működésének feltételeit.
15.2 Az elnök köteles összehívni a Felügyelő Bizottságot, ha:
összehívását 2 bizottsági tag az ok és cél megjelölésével kéri,
bármely igazgatósági tag az igazgatósági határozat vagy intézkedés
ellen tiltakozik, és tiltakozását az FB.-nek bejelentette
a könyvvizsgáló tájékoztatja az FB.-t vagy annak elnökét a Társaság
vagyonának várhatóan jelentős csökkenéséről, vagy olyan tényről, amely az
igazgatósági tag vagy az FB. tag Gt-ben meghatározott felelősségét vonhatja
maga után. Ezen esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
A Táraság részvényeseinek 10%-át képviselő részvényesek az ok és a cél
megjelölésével írásban ezt kérik.
A fenti esetekben az elnök a kezdeményezést tartalmazó irat kézhezvételétől
számított 8 napon belül köteles összehívni az FB. ülését. Ha az elnök ennek
nem tesz eleget, az FB. ülését a Felügyelő Bizottság bármely két tagja
összehívhatja.
15.3 Az elnök – amennyiben indokolt – bármikor kezdeményezheti a Felügyelő
Bizottság összehívását.
15.4 Az FB. elnöke – az Igazgatóság egyidejű értesítése mellett – köteles
összehívni a Zrt. Közgyűlését, ha az FB. tagjainak száma 3 fő alá csökken,
illetőleg akkor, ha az FB. elnök a bizottsági tagságáról lemond.
15.5
-

Az elnök tájékoztatja a Zrt. Közgyűlését – annak kérésére:
az FB jelentéseinek megállapításairól, vizsgálatainak eredményéről,
az FB. összetételét érintő változásokról
az FB két közgyűlés között végzett munkájáról,
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-

a tárgyév első Közgyűlésén az FB. megelőző évi tevékenységéről.

15.6 Az FB. elnöke állandó meghívottként – tanácskozási joggal – részt vesz az
Igazgatóság ülésein.
15.7 Az elnök – az írtakon túl – ellát minden olyan feladatot, amellyel az FB.
megbízza.
V A Felügyelő Bizottság működése
16.1 A Felügyelő bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság egyes
ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az
ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés
megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát,
hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottsági ellenőrzési feladatkörébe tartozó
tevékenységre is kiterjessze.
16.2 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság
legfőbb szerve hagy jóvá.
16.3 A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada,
de legalább 3 fő
jelen van, határozatát nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. A határozathozatal során minden tagnak egy szavazata
van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
16.4 A Felügyelő Bizottság negyedévente egy alkalommal, illetve minden olyan
esetben, amikor szükségesnek látja tart ülést. Az ülés helye: a Társaság
székhelye, az ülést – indokolt esetben – az elnök más helyre is összehívhatja (
kihelyezett ülés).
16.5 A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok
megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán,
telefaxon megküldi, sürgős esetben az ülést telefonon hívja össze.
16.6 Az FB. ülésein tanácskozási joggal – a bizottsági tagokon kívül – részt
vehet:
a vezérigazgató (illetőleg akadályoztatása esetén megbízottja (állandó
meghívottként)
a könyvvizsgáló (állandó meghívottként)
a
vezérigazgató
illetőleg a Társaságnak az a dolgozója, aki a
tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést készítette (eseti
meghívottként – az FB. elnökének meghívása alapján),
az a külsö szakértő, illetve szakértői szervezet, aki a Felügyelő Bizottság,
illetőleg a Felügyelő Bizottság elnökének megbízása alapján vizsgálatot
folytatott,
szakvéleményt készített (eseti meghívottként – az FB elnökének
meghívása alapján),
16.7 Ha a FB ülése nem határozatképes, az FB. elnöke köteles az ülést
elnapolni, s a Felügyelő Bizottságot 8 napon belül újólag összehívni.
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16.8 Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévőket,
az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
16.9 A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt,
amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt,
tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a
jegyzőkönyvhöz mellékelni kell.
16.10 A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az
ellenszavazók véleményét. Ha a munkavállalói küldött FB. tagok véleménye a
Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók
kisebbségi álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni kell.
16.11 A jegyzőkönyvet az ülést követő három napon belül kell elkészíteni. A
jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két bizottsági tag
hitelesíti. A jegyzőkönyvet az elnök küldi meg a tagoknak, továbbá szükség
esetén a vezérigazgatónak és a könyvvizsgálónak is.
16.12 Az igazgatóságra irányadó szabályok szerint az FB. maga szervezi meg
iratkezelését
16.13 A Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat sorszámmal és év
megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.
16.14 Az FB. iratait a Felügyelő Bizottság elnöke és az iratot készítő tag írja
alá.
16.15 A Felügyelő Bizottság működéséhez, a bizottsági ülések megtartásához
szükséges anyagi-tárgyi feltételeket a Társaság biztosítja, az FB. működésével
kapcsolatos feladatokat a Társaság kijelölt dolgozója látja el. Az FB.
működésével összefüggő személyi és adminisztratív költségeket az FB.
elnökének igazolása alapján a Zrt. vezérigazgatója (vagy az általa
meghatalmazott személy) engedélyezi
Záradék:
A Felügyelő Bizottság jelen ügyrendjét a Halasi Városgazda Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Felügyelő
Bizottsága
………….sz.
határozatával
megállapította, Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…………határozatával jóváhagyta.

00011 Új napirendi pont
11/ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Vasutas Települések Szövetségéből kilépés.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások

60

Dr. Várnai László polgármester:
A Szövetségbe való belépéskor megfogalmazott elvárásokat, hogy esetleg
sikerülhet lobby tevékenységet folytatni bizonyos vasút fejlesztés irányába,
különösen azóta, hogy a MÁV-ot szétszedték RT-ra, már szertefoszlott.
Kiskunhalas osztotta szét a támogatást és a város kapta mindig a legtöbbet,
ami kevesebb volt mint az éves tagdíj összege.
Javasolja a Szövetségből történő kilépés támogatását.
No: 14

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 16:14:09

>440<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

110/2008. Kth
Vasutas Települések Szövetségéből kilépés.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Települések Szövetségében lévő tagságát megszünteti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Kristóf Sándorné aljegyző általa:
Vasutas Települések Szövetsége Vésztő
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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a

Vasutas

00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális
Közművelődési Non-profit Kft Alapító Okiratának módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Dr. Krammer Balázs tanácsnok:
A cégbíróság által kért kiegészítések átvezetése miatt került ismét képviselőtestület elé az alapító Okirat.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 15

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 16:15:17

>441<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

19
0
2

90.48%
0.00%
9.52%

79.17%
0.00%
8.33%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

11/2008. Kth
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Közhasznú
Társaság alapító okiratának módosítása, a Kht. non-profit Kft-vé alakításával.
Határozat
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1.)
A Képviselő-testület jóváhagyja a Kiskunhalasi Művelődési Központ
Kulturális és Közművelődési Közhasznú Társaság alapító okiratának
módosítását, és a társaság elnevezését Kiskunhalasi Művelődési Központ
Kulturális és közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
elnevezésre módosítja.
2.)
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a non-profit korlátolt felelősségű
társaság a közhasznú társaság jogfolytonos jogutódja.
3.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kht. alapító
okiratának módosításához szükséges cégeljárási intézkedéseket megtegye,
illetve a cégeljárás költségeihez a fedezetet a költségvetés terhére rendelkezésre
bocsássa.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Király Gábor ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
ALAPÍTÓ OKIRAT
A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN
2008. 01.28.
amellyel az 1. pontban megjelölt Alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi. IV. törvény (Gt.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI törvény (Kszt.) rendelkezései alapján, nem jövedelem szerzésre irányuló
gazdasági tevékenység folytatására létrehozza az alábbi
NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT.
I.
A Társaság alapítója:
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Képviseli: Dr. Várnai László polgármester
II.
A Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit
Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített elnevezése:
Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft.
III.
A Társaság székhelye:
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6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8.
A Társaság telephelye:
6400 Kiskunhalas, Szabadkai u. 1.
IV.
A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységei:
17.23 '08 Irodai papírárú gyártása
18.12 ’08 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 ’08 Egyéb sokszorosítás
55.20 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
58.11 ’08 Könyvkiadás
58.12 ’08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.14 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 ’08 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
81.10 ’08 Építményüzemeltetés
59.14’ 08 Filmvetítés
85.52’ 08 Kulturális képzés
93.29’ 08 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység
A Társaság főtevékenysége:
90.04 ’08 Művészeti létesítmények működtetése
A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységét az engedély megszerzését
követően kezdheti meg.
V.
A Társaság időtartama, üzleti éve:
határozatlan idő.
(Az első üzleti év a jelen szerződés aláírásának napján kezdődik és december
31-én fejeződik be)
VI.
A Társaság törzstőkéje:
4.000.000 Ft, azaz négymillió forint összegű készpénz.
Az egyes tagok törzsbetétei a következők:
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzata pénzbeli betétje
4.000.000 Ft,
azaz négymillió forint, amely teljes egészében készpénz. A törzsbetétek
teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
Az alapító további pótbefizetésről nem rendelkezik.
VII.
Az üzletrész: (Gt. 121–123. §)
A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Társaság vagyonából őt
megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag
törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok
fűződnek.
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Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt
szerez meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik.
Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a korlátolt
felelősségű társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat csak közös
képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért
egyetemlegesen felelnek.
A jelen szerződéssel létrehozásra kerülő korlátolt felelősségű társaságban az
alapító tag törzstőke hányada 100%.
Az üzletrész forgalomképes és a Gt. 135. §-a szerint képzett saját társasági
üzletrész kivételével szabadon átruházható.
A Gt. 169. § (1) bekezdése alapján az egyszemélyes társaság saját üzletrészét
nem szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy
a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes
társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre
módosítani.
Az alapító az üzletrész harmadik személyre történő átruházását nem korlátozza.
VIII.
A nyereség felosztása:
A nyereséget a tagok között törzsbetétjük arányában kell felosztani.
IX.
A Társaság szervezete:
A társaság szervei:
B
Ügyvezetés

A.

Alapító tag

A. Alapító tag
Az alapító tag a Gt. 168. § (1) bekezdés szerint dönt az egyébként törvény
szerint taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben és erről a vezető
tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.
A befizetett törzsbetétek minden 100. 000 forintja egy szavazatra jogosít.
A taggyűlés (alapító tag) kizárólagos hatáskörébe (Gt. 141.§ (2)) tartozik:
a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b.) osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
d.) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
e.) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
f.) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés
megadása;
g.) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
h.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának
elrendelése;
i.) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
j.) a Gt. 37. §.-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása
és díjazásának megállapítása;
k.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
l.) a
könyvvizsgáló
megválasztása,
visszahívása
és
díjazásának
megállapítása;
m.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját
tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§.b pont),
illetve élettársával köt;

65

n.) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló
elleni követelések érvényesítése;
o.) a
társaság
beszámolójának,
ügyvezetésének,
gazdálkodásának
könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
p.) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi
szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés
tervezetének jóváhagyása;
q.) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
r.) a Társasági szerződés módosítása;
s.) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
t.) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
u.) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
v.) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a
törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
w.) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
x.) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a Társasági szerződés a
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
B. Ügyvezető
A Társaság ügyvezetője:
Király Gábor (1957.12.24., an.: Bakonyi Gizella)
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 20.
A Társaság ügyvezetőinek megbízatása határozatlan időre szól.
Az ügyvezető jogosult a Társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok
előtt, harmadik személyekkel szemben.
Az ügyvezető vezeti a Társaság nyilvántartásait, irányítja a Társaság munkáját.
A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Király Gábor gyakorolja.
Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A
tagjegyzékkel kapcsolatos valamennyi, a Gt. 150.§ (2-4) bek. szerinti ügyvezetői
kötelmet az ügyvezető tudomásul veszi.
X.
A Cégjegyzés:
A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető nevét ö n á l l ó a n írja a
Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a
hiteles aláírási címpéldány szerint.
XI.
A Felügyelő Bizottság:
A Társaság tagja háromtagú Felügyelő Bizottságot hozott létre a Társaság
működésének ellenőrzésére, melynek tagjainak megbízatása öt évre szól. Az
alapításkor kijelölt Felügyelő Bizottság megbízatása 2007. június 01-től, 2011.
május 31.-ig szól.
A Felügyelő Bizottság tagjai, a következők:
Dr. Szabó Klára ( Szabó Klára) 6400 Kiskunhalas, Álmos u. 14/A.
Hunyadi Péter (Dankó Márta) 6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 54.
.
Brassó Imre Albert (Madarász Klára) 6723 Szeged Olajos u. 6/A.
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A Felügyelő Bizottság tagjainak személyére vonatkozóan
meghatározott kizáró ok nincs, megválasztásukat elfogadták.

a törvényben

A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság
ügyrendjét maga állapítja meg, a tag hagyja jóvá.
A jogszabályban meghatározott véleményezési jogot a Felügyelő Bizottság
főszabályszerűen ülésen gyakorolja. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke hívja
össze írásban. A meghívóban az ülés napirendi pontjait is rögzíteni kell. A
meghívót a Felügyelő Bizottság tagjainak ajánlott levélben kell elküldeni, az
ülést megelőző 15 nappal. Halaszthatatlan döntés esetében rövid úton (telefax,
e-mail) is el lehet küldeni a meghívót és a 15 napos határidőnél rövidebb időn
belül.
A Felügyelő Bizottság az ülést követő 8 napon belül köteles véleményét írásban
a polgármester rendelkezésére bocsátani.
Halaszthatatlan döntés esetében a Felügyelő Bizottságülésen kívül is
gyakorolhatja a véleményezési jogot. Ebben az esetben a véleményt nyilvánító
személy a napirend kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles eljuttatni
véleményét a döntést hozóhoz.
A Felügyelő Bizottság egyetértése szükséges a könyvvizsgáló szervezet illetve a
könyvvizsgáló személyére vonatkozóan. A javaslatot a fenti személyre a
Felügyelő Bizottság egyetértésével az ügyvezetés teszi meg. A javaslattételre az
alapító felhívásának kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A
felhívást írásban, vagy rövid úton is megteheti az alapító tag.
A Felügyelő Bizottságra valamint tagjaira a Gt.-ben és más jogszabályokban
meghatározott rendelkezések az irányadóak.
A könyvvizsgáló:
A Társaságnál öt évre megválasztott könyvvizsgáló működik, a Gt.-ben és más
jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátására. Kijelölt
könyvvizsgáló megbízatása 2003. április 28-tól, 2008. április 28-ig szól. A
könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetők
bármelyike tesz javaslatot az alapítónak.
A Társaság megválasztott könyvvizsgálója:
SZALONTAI Könyvvizsgáló Betéti Társaság
(6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. 3 em. 7. ajtó)
Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma:……………..
A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy:
Név: Szalontai Mária
Anyja leánykori neve: Farkas Mária
Kamarai ig. száma: …………….
Lakcíme: 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. sz. alatti lakos, akinek
megválasztását illetően összeférhetetlenségi ok nincs, és aki a megválasztását
külön nyilatkozattal elfogadta.
A könyvvizsgálóra egyebekben a Gt.-ben és más jogszabályi rendelkezésekben
meghatározottak az irányadóak.
XII.

67

A Társasági szerződés módosítása, a Társaság megszűnése:
A Társasági szerződés módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik –
az alapító határozata szükséges.
A Társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges.
A Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a fennmaradó
vagyon a tag törzsbetétjeik arányában illeti meg.
A non-profit gazdasági társaság megszűnik, ha:
a.) a Társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más
megszűnési feltétel megvalósult;
b.) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
c.) tagjainak száma egy főre csökken, kivéve ha a Gt. törvény másként
rendelkezik;
d.) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
e.) jogszabály így rendelkezik;
f.) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
g.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
h.) a Gt.-nek az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják.
A gazdasági társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg. (Gt. 65.§.)
XIII.
A jelen társasági szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a
gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
A Társaság a tevékenységét jogutód társaságként 1995. december 18. napján
kezdte meg.
A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt
non-profit korlátolt felelősségű társaság előtársaságaként működik.
A Gt. 15.§ (2) alapján a Társaság társasági szerződésben kijelölt ügyvezetője a
korlátolt felelősségű társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el,
az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain
és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés
alatt” („b.a.”) toldattal kell jelezni. Az előtársasági jelleg feltüntetésének
elmulasztása esetén a megkötött jogügyletek – ha a cégbíróság a társaságot
nem jegyzi be – az alapító által megkötött ügyletnek minősülnek.
Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a korlátolt felelősségű
társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal,
hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem
végezhet.
A társaság alapítója jelen alapító okiratot, mint akaratával megegyezőt
helybenhagyólag írta alá.

00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalasi Városmenedzser Kft ügyvezetői tisztség
betöltésére pályázat kiírása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Lukács László alpolgármester:
A Kiskunhalasi Városmenedzser Kft ügyvezetői megbízása 2008. június 30.-ig
szól. Pályázati úton szeretnék az állást betölteni.
A pályázat benyújtásának határideje május 20-ra módosul, elbírálási határideje
pedig május 31.lesz Képesítési feltételek között
a három éves szakmai
gyakorlat követelmény, és előnyként jelenik meg az idegennyelv ismeret.
A pályázatot a Petőfi Népe napilapba kell megjelentetni, mert a Régió Napló
addig nem jelenik meg.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek az elhangzott módosításokkal.
No: 16

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 16:17:44

>442<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

17
0
2

89.47%
0.00%
10.53%

70.84%
0.00%
8.33%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

112/2008. Kth
Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére pályázat
kiírása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselőtestülete, a Kiskunhalasi Városmenedzser Kft.
ügyvezetői állására pályázatot hirdet.
Képesítési feltétel: a kft. alaptevékenységi köréhez – pl. humánerőforrásmenedzser, projektmenedzser, marketing, közgazdasági, jogi - kapcsolódó
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felsőfokú (főiskolai, egyetemi) végzettség és legalább 3 év szakirányú gyakorlat.
Előnyt élvez az idegennyelv-ismeret.
A pályázatot közzé kell tenni a WWW.Kiskunhalas.hu web oldalon, a Petőfi
Népe heti lapban a Halasi Tükörben és a Halas TV képújságjában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 31-ig
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője, Polgármesteri Hivatal
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.
A megbízás kezdő napja: 2008. július 01. A megbízatás időtartama 5 év.
A megbízás befejező napja: 2013. június 30.
Illetmény: megállapodás szerint.
Egyéb feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: a pályázó szakmai
önéletrajzát, erkölcsi bizonyítványát, iskolai végzettségét és szakmai
gyakorlatát igazoló okmányok hiteles másolatát, a Kft működtetésére,
vezetésére és a fejlesztési elképzelésekre vonatkozó szakmai tervezetet.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Lovasbázis 630/5 hrsz-ú állami terület II. ingatlan
önkormányzat részére ingyenes átruházásának kérése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Ismert, hogy 2006 februárban a lovaspálya egyik részét az önkormányzat
tulajdonba kapta ingyenesen. Elkészült a terület második felére a hasznosítási
terv, amiben részben a lovagoltatás, részben az iskolai képzéshez csatlakozás
valamint szállások biztosítása szerepel.
Tudomásuk van arról, hogy a Kárpát utcai részben az eredeti épület renoválási
ideje alatt az ügyészség működik, ennek ellenére a tárgyalások olyan pontra
érkeztek, amikor hivatalossá kell tenni az önkormányzat kérelmét.
Nem reménytelen a terület megszerzése. Az eddigi használók nem tartanak
igényt a területre.
Kérdések
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Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
No: 17

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 16:21:04

>443<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

113/2008. Kth
Lovasbázis 630/5 hrsz-ú állami terület II. ingatlan önkormányzat részére
ingyenes átruházásának kérése.
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c.) pontja alapján
állami tulajdonban lévő a kiskunhalasi 630/5 helyrajzi számú ingatlanon
található fedeles lovardát, az üresen álló Kárpát utca felöli főépületet és az
úgynevezett Legénységi szállás épületeket, valamint a hozzátartozó területnek
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
2.) Az ingatlant az önkormányzat a város évtizedes lovas hagyományainak
újraélesztésével a nemzetközi és hazai lovasversenyek helyszínének
biztosítására, önkormányzati szabadtéri kulturális és sport rendezvények
megtartása, „ lovas gyógy-terápia „ céljából az Ötv. 8.§-ában meghatározott
közösségi tér biztosítása, önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja
tulajdonba venni.
3.) Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan tulajdonba adásával
kapcsolatos felmerülő valamennyi költséget, ideértve a művelési ág
megváltoztatásának költségét is.
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4.) A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Várnai László polgármestert, hogy
tegye meg a szükséges intézkedéseket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél
az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházással Kiskunhalas Város
Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00015 Új napirendi pont
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szegedi úti tűzér- és szovjetlaktanya önkormányzat részére
ingyenes átruházás kérése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Korábban elindították a Szegedi úti tüzér és szovjet laktanya ingyenes
átruházásának kérését. Akkor visszterhes lehetőséget biztosítottak 480 millió
Ft-os megvásárlással. Mögöttes felelősséget vállalt egy befektetői csoport, aki
elállt a vételi szándéktól, így visszavonták a kérelmet.
Most ismét elindítják az ingyenes átruházás kérelmét azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy munkahely teremtésre fordítsák. Azon a pályázaton
szeretnének ezzel indulni, ami a Szabadkaiakkal közösen logisztikai központ
kialakítását célozná. Most kezdődtek meg a tárgyalások, de ez az első lépés.
Kérdések
Dr. Krammer Balázs tanácsnok:
Rendőrség székháza ezzel a technikával megszerezhető lenne?
Dr.Várnai László polgármester.
Mindig az a probléma, hogy melyik ingatlan értékesíthető. Kincstárnak
bevételei terve van. Belterületi ingatlan értékesíthető Eddigi gyakorlat alapján
ennek nincs létjogosultsága.
Azokat a területeket lehet ingyenesen megkapni, ami egyébként nem
hasznosítható és nem lehet az Állami Kincstár részére bevételt szerezni.
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Hozzászólások
Halász Balázs képviselő.
30 milliós az épület
megkeresésével.

őrzési díja.

Felül kellene ezt bírálni egy olcsóbb cég

Jekő Attila képviselő:
Most nagy értéknek tűnik, pár éven belül meg lecsökken. A 30 millió neki is
soknak tűnik. Több koncepció is legyen a hasznosításra.
Lukács László alpolgármester:
Az elmúlt hét hétfőjén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél átbeszélték, hogy az
elképzelésük tartható-e? Volt Interreg pályázati körben a Szabadkaiakkal
közösen, három szekción belül , egyik szekció a közös logisztikai központ,
másik: a humán szekció és a területfejlesztési és idegenforgalmi szekcióban
dolgoznak már ma is. Amennyiben ez az elgondolás sikerül, az 50 milliós eurós
alapból, 1.5-2 milliárd hozható el a logisztikai központ létrehozására.
Pajor Kálmán képviselő.
Ha egyszer az illetékesek ráerősítenek az M9-es út megvalósításának
lobbyzására, ami a várostól D-re halad, akkor eljön az az időszak, amikor a
város D-i területe felértékelődik a befektetők szempontjából. A szovjet laktanya
itt van, ezért törekedni kell annak megszerzésére még akkor is, ha őrzési
terhekkel jár.
Támogatni kell az aggályok ellenére, mert jó helyen terül el az ingatlan.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem történik, így a vitát lezárja és a határozat elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
No: 18
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114/2008. Kth
Szegedi úti tüzér- és szovjet laktanya önkormányzat részére ingyenes
átruházásának kérése.
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c.) pontja alapján
állami tulajdonban lévő - üresen álló-, a kiskunhalasi 6012/2 helyrajzi számú
ingatlanon található volt orosz laktanya és a
6012/4 helyrajzi számú
ingatlanon található volt Szegedi úti az Ötv. 8.§-ában meghatározott
tüzérlaktanya épületeinek, valamint a hozzátartozó területek ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
2.) Az ingatlanokat az önkormányzat a város munkanélküliségének enyhítése
munkahelyteremtő vállalkozások létesítése érdekében az Ipari park bővítésére
az Ötv. 8.§-ában meghatározott településfejlesztés céljából kívánja tulajdonba
venni.

3.) Az önkormányzat saját költségén vállalja mindkét ingatlan tulajdonba
adásával kapcsolatos felmerülő valamennyi költséget, ideértve a művelési ág
megváltoztatásának költségét is.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza dr. Várnai László polgármestert, hogy
tegye meg a szükséges intézkedéseket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél
az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházással Kiskunhalas Város
Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00016 Új napirendi pont
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Városi Bölcsöde Alapító Okirat módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 19
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Határozat Elfogadva
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115/2008. Kth
Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde Alapító Okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
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A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében
foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata a Városi Bölcsőde alapító
okiratát az alábbiakban határozza meg.
1. Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje

2. Székhelye:

Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A

3. Működési területe:
4. Alapítója:

Kiskunhalas Város
Kiskunhalas Város Önkormányzata

5. Felügyeleti szerve :
Képviselő-testülete.

Kiskunhalas

Város

Önkormányzatának

6. Alaptevékenysége, szakfeladat száma:
Alaptevékenysége
Bölcsődei ellátás
TEÁOR
88.91
Szakfeladatszám: 85321-1
Kiegészítő tevékenysége:
Intézményi vagyon
Működtetése
TEÁOR:
8891

Szakfeladatszám:

75195-4

7. Költségvetési gazdálkodás szervezése:
Gazdasági Szervezete
8. Költségvetési gazdálkodás formája:
költségvetési szerv.

Költségvetési

Részben

9. Előirányzatok feletti jogosultság szerint:
10. Költségvetési törzsszáma:
Szakágazati számjel:

önállóan

Intézmények
gazdálkodó

Teljes jogkörű

340247206
889110

11. A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő, 2254 helyrajzi
számú 1760 m2 ingatlan a rajta található 207 m2 épülettel. A feladatok
ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök.
12.Az intézményvezetőt pályázati kiírás mellett bízza meg a Képviselő-testület.
13. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület
gyakorolja.
14. A bölcsőde a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
15. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
kapacitása terhére bevételt szerezhet. Bérletbe adásra akkor van lehetősége, ha
az nem akadályozza az intézményben folyó munkát.
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosításával
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 216/2005. Kth. (2005. 09. 26.) számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Annus Istvánné bölcsődevezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Martonosi Pál Városi Könyvtár és a Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okirat módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr.Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
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116/2008. Kth
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratának
módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének
Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete
2. Az intézmény székhelye: Kiskunhalas Kuruc V. tere 17.
3. Működési területe: Kiskunhalas város
4. Az intézmény alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata
5. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve Kiskunhalas Város
Önkormányzati Képviselô-testülete.
6. Jogállása: Önálló jogi személy
7. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
8. Elôirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
9. Költségvetési törzsszáma: 340247
10. Szakágazati számjel: 841116
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11.Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati
eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
12.Tevékenysége, szakfeladatai:
Az óvodák-bölcsődék, könyvtár és sport intézmények pénzügyi-gazdasági
feladatainak ellátása.
a.) Alaptevékenysége:
- Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai: TEÁOR szám: 84.11,
Szakfeladatszám: 75175-7.
b.) Kiegészítő tevékenysége:
-Óvodai intézményi étkezés: TEÁOR szám: 56. 29, Szakfeladatszám: 55231-2
-Munkahelyi vendéglátás: TEÁOR szám: 56. 29, Szakfeladatszám: 55241-1
- Intézményi étkezés : TEÁOR szám: 84.11,Szakfeladatszám: 75195-0.
- Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység TEÁOR szám:
84.11, Szakfeladatszám: 75195-2
- Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett
kiegészítő tevékenység TEÁOR: 84.11, Szakfeladatszám: 75195-4
- Központi orvosi ügyeleti feladatok: TEÁOR szám: 86.21 Szakfeladatszám:
851219
- Védőnői szolgálat: TEÁOR szám: 86.90, Szakfeladatszám: 85129-7
- Anya, gyermek csecsemővédelem: TEÁOR szám:86.90, Szakfeladatszám:
85191-2
- Iskolaorvosi szolgálat: TEÁOR szám: 86.22, Szakfeladszám: 85126-4
- Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés: TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5.
- Bölcsődei ellátás: TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1.
- Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 75195-2
- Oktatási célok és egyéb feladatok: TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám
80591-5
Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése: TEÁOR
szám: 85.20, Szakfeladatszám 80112-6
Közművelődési könyvtári tevékenység TEÁOR szám: 91.01
Szakfeladatszám:92312-7
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység TEÁOR szám 91.01
Szakfeladatszám: 92192-5
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése TEÁOR szám 92.61
Szakfeladatszám:92401-4
Máshová nem sorolt spottevékenység TEÁOR szám 93.19, Szakfeladatszám:
92602-9
13. Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság
előzetes egyetértésével:
a./ a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon - két évet meg nem haladó határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása.
b./ a használatában, kezelésében lévő 300.000-1.000.000,- Ft érték közötti
tárgyi eszköz értékesítése és vásárlása.
c./ behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft értékhatár alatt.
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A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az
intézményben folyó feladatellátást. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra
is.
14. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása
terhére bevételeket szerezhet.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 9/2005. (2005. 01.31.)
Kth. sz. határozatát.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Hirsch Józsefné KIGSZ vezető
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

117/2008. Kth
Martonosi Pál Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.
Határozat
A képviselő-testület a Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratát az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Képviselő-testület az 1991. évi XCI. tv. 16.§/3/ bek., az 1992. évi XXXVIII. tv.
88.§/3/ bek. valamint a 1997. évi CXL törvény „A kulturális javak
védelméről….a nyilvános könyvtári ellátásról” rendelkezései alapján az
általa alapított Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint határozza
meg:
1.

Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Martonosi Pál Városi Könyvtára

2.

Az intézmény rövidített neve:
Használható név:

Martonosi Pál Városi Könyvtár
Martonosi Pál Könyvtár Kiskunhalas

3.

Alapítás éve:
Újra alapítás éve:

1897.
1949.

4.

Intézmény székhelye:

Kiskunhalas Szövetség tér 11.

5.

Intézmény működési területe:

Kiskunhalas Város
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6.

Intézmény alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

7.
Intézmény felügyeleti szerve:
Képviselő-

Kiskunhalas

Város

Önkormányzatának

testülete
8.

Intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

9.

Intézmény típusa:

Városi könyvtár

10. Az intézmény élén igazgató áll.
11. Kinevezés rendje:
A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos
feladatokat a jegyző látja el.
12. Költségvetési gazdálkodás
szervezése:
13. Költségvetési gazdálkodási
formája:

A Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete részeként működik.
Részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv

14. Előirányzatok feletti
jogosultság szerint:

Teljes körű

15. Költségvetési törzsszám:

542133100

16. Szakágazati számjel:

910100

17. Alaptevékenysége,
szakfeladatai:

18. Kiegészítő tevékenység:

Iskolai könyvtári feladatokat
ÁMK, Fazekas Gábor Utcai
Kertvárosi Általános Iskola,
Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc

Könyvtári tevékenység
Szakfeladatszám: 92312-7, TEÁOR szám:
9101
- A szórakozás, kultúra, sport ágazatban
végzett
kiegészítő tevékenység Szakfeladatszám:
75195-6,
- Egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység
TEÁOR szám: 9329
Könyvkiadás TEÁOR szám:5811
Egyéb
kiadói
tevékenység:
TEÁOR
szám:5819
Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás
TEÁOR szám 8219
lát el az alábbi intézmények vonatkozásában:
Általános Iskola, Felsővárosi Általános Iskola,
Szűts József Általános Iskola, Bibó István
Szakközépiskola

19. Vállalkozási tevékenység:
folytat.

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem
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Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja.
20. A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyen lévő 4889 hrsz.
4232 m2 ingatlan, a rajta található 868 m2 épülettel. A feladatok ellátásához
rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. A rendelkezésre
álló vagyontárgyakat a könyvtári feladatok ellátására szabadon használhatja.
21. A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 189/2006.
(2006.IX.18.) Kth. sz. határozatát.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Varga-Sabján Gyula könyvtárigazgató
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet
1827 Budapest Budavári Palota F. épület
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00018 Új napirendi pont
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Oktatási intézmények Alapító Okirat módosítása.
Írásos előterjesztések mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okiratok módosításnak
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 21
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118/2008. Kth
Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1)
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az
1979-ben létesített Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövid neve:
4. Rövidített neve:
5. Tagintézménye:
Ervin u. 2.
6. Alapítója:
7. Típusa:
8. Fenntartója:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bajza Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Szabó
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közös igazgatású közoktatási intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

9. Felügyeleti szerve:
testülete
10. Maximális gyermeklétszám:
férőhely

343 óvodai férőhely 20
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bölcsődei

Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda
Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bajza Utcai Tagóvoda

256 óvodai férőhely (2 db 20, 3 db 22 és
6 db 25 fős csoportszoba) és 10 bölcsődei
férőhely
87 óvodai férőhely és 10 bölcsődei
férőhely
(3 db 29 fős csoportszoba)

11. Szakágazati számjel: 851020
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5).
• Sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, továbbá a megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel
küzdő) gyermekek integrált óvodai nevelése (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80112-6)
• Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR
szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80591-5)
• Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR
szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80591-5)
• Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 80111-5)
• Korai fejlesztés (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 75195-4)
• Óvodai
intézményi
gyermekétkeztetés
(TEÁOR
szám:
56.29,
Szakfeladatszám: 55231-2)
Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 75195-2)
• Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő
tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4)
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az
Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző
látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.
15. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.
16. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
17. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő
4730/21 hrsz-ú 7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint
intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2. sz. alatti
630/1 hrsz-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató
feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok,
valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az intézmény a rendelkezésére
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
18. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra
akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-
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oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi
vendéglátásra is.
19. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben
foglaltak alapján. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője
gyakorolja.
20. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.
§ (1) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott
felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat gyermekeket.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 201/2007. Kth. sz.
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Varga Margit Bóbita óvoda és bölcsőde vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
119/2008. Kth
Napsugár Óvodák és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1)
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az
1979-ben létesített Napsugár Óvodák és Bölcsőde alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövid neve:
4. Rövidített neve:
5. Tagintézményei:
u. 16.

Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Kiskunhalas, Ady E. u. 4.
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Magyar Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Magyar
Átlós Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Átlós u. 21.
Szilády Áron Utcai Tagóvoda Kiskunhalas,

Szilády Á. u.
6. Alapítója:

12.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
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7. Típusa:
8. Fenntartója:

Közös igazgatású közoktatási intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

9. Felügyeleti szerve:
testülete
227 óvodai férőhely 10
fő
bölcsődei
10. Maximális gyermeklétszám:
férőhely
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
76 óvodai férőhely
Ady Endre Utcai Tagóvoda
(24 és 2 db 26 fős csoportszoba)
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
48 óvodai férőhely
Magyar Utcai Tagóvoda
(2 db 24 fős csoportszoba)
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
52 óvodai férőhely (14, 17 és 21 fős
Szilády Áron Utcai Tagóvoda
csoportszoba) és 10 bölcsődei férőhely
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
51 óvodai férőhely
Átlós Utcai Tagóvoda
(25 és 26 fős csoportszoba)
11. Szakágazati számjel: 851020
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5)
• Oktatási célok és egyéb feladatok: a cigány kisebbséghez tartozók nemzeti
etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80591-5)
• Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 80111-5)
• Óvodai
intézményi
gyermekétkeztetés
(TEÁOR
szám:
56.29,
Szakfeladatszám: 55231-2)
Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám:
80.10, Szakfeladatszám: 75195-2),
• Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő
tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4)
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az
Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző
látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.
15. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.
16. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
17. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő
3665 hrsz-ú 1969 m2 ingatlan a rajta található 309 m2 épülettel, valamint
intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar u. 16. sz. alatti
2264/1 hrsz-ú 407 m2 ingatlan a rajta található 171 m2 épülettel, a
Kiskunhalas Átlós u. 21. sz. alatti 078/59 hrsz-ú 1416 m2 ingatlan a rajta
található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á. u. 12. sz. alatti 2234 hrszú 2982 m2 ingatlan a rajta található 343 m2 nagyságú épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
eszközök. Az óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató
feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok,
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valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésére álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
18. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra
akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi
vendéglátásra is.
19. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben
foglaltak alapján. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője
gyakorolja.
20. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.
§ (1) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott
felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat gyermekeket.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 202/2007. Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Ácsné Fehér Klára óvoda és bölcsőde vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
120/2008. Kth
Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1)
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az
1981-ben létesített Százszorszép Óvodák alapító okiratát a következők szerint
határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Tagintézményei:
tér 3.
5. Alapítója:

Százszorszép Óvodák
Kiskunhalas, Vasút u. 2.
Százszorszép Óvodák
Lomb Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Lomb u. 5.
Felsővárosi Tagóvoda Kiskunhalas, Szabadság
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
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6. Típusa:
7. Fenntartója:

Óvoda
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

8. Felügyeleti szerve:
testülete
9. Maximális gyermeklétszám: 294 óvoda férőhely
Százszorszép Óvodák
72 óvodai férőhely
Vasút Utcai Tagóvoda
(17, 25 és 30 fős csoportszoba)
Százszorszép Óvodák
87 óvodai férőhely
Lomb Utcai Tagóvoda
(3 db 29 fős csoportszoba)
Százszorszép Óvodák
135 óvodai férőhely
Felsővárosi Tagóvoda
(24, 25, 25, 30 és 31 fős
csoportszoba)
10. Szakágazati számjel: 851020
11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 80111-5)
• Óvodai
intézményi
gyermekétkeztetés
(TEÁOR
szám:
56.29,
Szakfeladatszám: 55231-2)

Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 75195-2),
12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az
Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző
látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
16. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő
4758 hrsz-ú 1745 m2 ingatlan a rajta található 270 m2 épülettel, valamint
intézményegységei vonatkozásában a Kiskunhalas Lomb u. 5. sz. alatti 5193
hrsz-ú 5633 m2 ingatlan a rajta található 884 m2 épülettel, továbbá a
Kiskunhalas, Szabadság tér 3. sz. alatti 2170 hrsz-ú 2479 m2 ingatlan a rajta
található 555 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
eszközök. Az óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató
feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok,
valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésére álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
17. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra
akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi
vendéglátásra is.
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben
foglaltak alapján. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és az erre vonatkozó
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jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az óvoda vezetője
gyakorolja.
19. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.
§ (1) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott
felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat gyermekeket.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 203/2007. Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nyerges Pálné óvodavezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
121/2008. Kth
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1)
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az
1972-ben létesített Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola alapító okiratát a
következők szerint határozza meg:
1 Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Alapítója:
5. Típusa:
6. Fenntartója:

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Kiskunhalas, Fazekas Gábor u. 1.
Fazekas Általános Iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
általános iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

7. Felügyeleti szerve:
testülete
8. Munkarend:
nappali
1-8. (8 évfolyam)
9. Évfolyamok száma:
10. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 306 tanuló
5-8. évf. 300 tanuló
összesen: 606 tanuló
11. Szakágazati számjel: 852010
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12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek
során nappali tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is
nyújt.
• Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás
(TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80511-3)
• Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti
etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59,
Szakfeladatszám: 80591-5)
• Diáksport (TEÁOR szám: 93.12, Szakfeladatszám: 92403-6)
• Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai
integrált nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80122-5)
• Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 552323)
Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
• Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám:
52691-5)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 75195-2),
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az
Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző
látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
16. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő
630/1 hrsz-ú 9369 m2 ingatlan a rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem,
ebédlő épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelőoktató feladatainak ellátására szabadon használhatja, a vonatkozó
jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a
rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
17. Vállakozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra
akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör
munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben
foglaltak alapján. Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül
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önállóan gazdálkodik. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény
igazgatója gyakorolja.
19. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény
90.§ (1) bekezdés alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott
felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 306/2007. Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Czirok Lászlóné intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

122/2008. Kth
Felsővárosi Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1)
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az
1912-ben létesített Felsővárosi Általános Iskola alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:
Felsővárosi Általános Iskola
1. Intézmény:
Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
2. Székhelye:
Felsővárosi Általános Iskola
3. Rövidített neve:
4. Típusa:
általános iskola
Kiskunhalas, Szabadság tér 5.
5. Telephelye:
felnőttoktatás
6. Tagozata:
7. Tagintézménye:
Felsővárosi Általános Iskola Pirtói
Tagintézménye általános iskola 5-8. évfolyamon
8. Tagintézmény székhelye: Pirtó, Rákóczi u. 2.
9. Alapítója:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
10. Fenntartója:
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
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Társulás
szerződésben
11. Felügyeleti szerve:
testülete

Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási
(Kiskunhalas, Hősök tere 1.) a társulási
foglaltak alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

Pirtó Község Önkormányzata a társulási
foglaltak alapján
nappali
levelező
13. Évfolyamok száma:
1-8. (8 évfolyam)
14. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 337 tanuló
5-8. évf. 390 tanuló ebből
Pirtói Tagintézmény 5-8. évf. 60 tanuló
összesen 787 tanuló
Felnőttoktatás 30 fő
15. Szakágazati számjel: 852010
16. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek
során nappali tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is
nyújt.
• Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás
(TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80511-3)
• Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti
etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59,
Szakfeladatszám: 80591-5)
• Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbséghez tartozók nemzeti
etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59,
Szakfeladatszám: 80591-5)
• Iskolarendszerű felnőttoktatás (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám:
80123-6)
• Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
• Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai
integrált nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80122-5)
• Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 552323)
Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
• Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99,Szakfeladatszám:
52691-5)
• Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (TEÁOR szám: 85.20
Szakfeladatszám: 930932)
szerződésben
12. Munkarend:
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• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 75195-2),
17. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az
Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző
látja el.
18. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
19. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
20. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő
372 hrsz-ú 6967 m2 területű ingatlan a rajta található 3820 m2 iskola,
tornaterem, ebédlő épülettel, továbbá a Szabadság tér 5. sz. alatti 2167 hrsz.
számú 953 m2 területű ingatlan a rajta található 130 m2 alapterületű épülettel.
A pirtói tagintézmény vonatkozásában: Pirtó Rákóczi u. 2.sz. alatti 37 hrsz-ú
ingatlan a rajta található 5-8 évfolyamos oktatáshoz szükséges épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelőoktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó
jogszabályok, valamint a fenntartók vagyonrendelete alapján.
21. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra
akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör
munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
22. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben
foglaltak alapján. Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül
önállóan gazdálkodik. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény
igazgatója gyakorolja.
23. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény
90.§ (1) bekezdés alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas város ill. Pirtó község közigazgatási területe a fenntartók által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény
más településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 307/2007. Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Kerekes Katalin intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
123/2008. Kth
Kertvárosi Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
Határozat
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A Képviselő-testület a KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1)
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az
1990. 09. 01-én létesített Kertvárosi Általános Iskola alapító okiratát a
következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Alapítója:
5. Típusa:
6. Fenntartója:

Kertvárosi Általános Iskola
Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
Kertvárosi Ált. Isk.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
általános iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

7. Felügyeleti szerve:
testülete
8. Munkarend:
nappali
1-8. (8 évfolyam)
9. Évfolyamok száma:
10. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 208 tanuló
5-8. évf. 270 tanuló
összesen 478 tanuló
11. Szakágazati számjel: 852010
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek
során nappali tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is
nyújt.
• Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás
(TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80511-3)
• Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti
etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59,
Szakfeladatszám: 80591-5)
• Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
• Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai
integrált nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80122-5)
• 5-8. évfolyamos tanulók általános iskolai oktatása-nevelése a Kiskunhalas
Város Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata által kötött oktatási
megállapodás alapján
• Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 552323)
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Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 75195-2),
• Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám:
52691-5)
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az
Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző
látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
16. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő
2884/1 hrsz-ú 15325 m2 ingatlan a rajta található 3380 m2 iskola és
tornaterem épülettel, továbbá gyakorló kerttel, szabadtéri sportlétesítményekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató
feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok,
valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésére álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
17. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra
akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör
munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben
foglaltak alapján. Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül
önállóan gazdálkodik. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény
igazgatója gyakorolja.
19. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény
90.§ (1) bekezdés alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas város közigazgatási területe, Imrehegy község közigazgatási
területe a Kiskunhalas város és Imrehegy község által kötött oktatási
megállapodásnak megfelelően, a fenntartó által meghatározott felvételi körzet
szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat
tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 308/2007 Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Kovács Sándor intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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124/2008. Kth
Szűts József Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS
ISKOLA alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1)
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az
1913. 09. 1-jén létesített Szűts József Általános Iskola alapító okiratát a
következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Alapítója:
5. Típusa:
6. Fenntartója:

Szűts József Általános Iskola
Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.
Szűts J. Ált. Iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
általános iskola
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

7. Felügyeleti szerve:
testülete
nappali
8. Munkarend:
9. Évfolyamok száma:
1-8. (8 évfolyam)
10. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 234 tanuló
5-8. évf. 300 tanuló
összesen 534 tanuló
11. Szakágazati számjel: 852010
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos oktatást
végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt.
• Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás
(TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80511-3)
• Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti
etnikai, kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59,
Szakfeladatszám: 80591-5)
• Kiskunhalas és vonzáskörzetében kistérségi pedagógiai szakmai
szolgáltatások szervezése, koordinálása.
• Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
• Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 80121-4)
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80121-4)
• Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és
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súlyos rendellenességgel küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai
integrált nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80122-5)
• Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 552323)
Kiegészítő tevékenysége
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)

• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 75195-2),

• Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám:
52691-5)
• Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás (TEÁOR szám: 85.59,
Szakfeladatszám: 80541-0 –Pedagógiai szakmai szolgáltatás)
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az
Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző
látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
16. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő
Köztársaság u. 9. sz. alatti 3668 hrsz-ú 6287 m2 ingatlan a rajta található 2905
m2 területű iskola, konyha és tornaterem.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató
feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok,
valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésére álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
17. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra
akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör
munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben
foglaltak alapján. Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül
önállóan gazdálkodik. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény
igazgatója gyakorolja.
19. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény
90.§ (1) bekezdés alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott
felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat tanulókat.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 309/2007. Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Dr. Várnai Lászlóné intézményvezető
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

125/2008. Kth
Bernáth Lajos Kollégium alapító okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM
alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1)
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az
1976. 08. 20-án alapított Bernáth Lajos Kollégium alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Alapítója:
5. Típusa:
6. Fenntartója:

Bernáth Lajos Kollégium
Kiskunhalas Bajza u. 1/a.
Bernáth Lajos Kollégium
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
kollégium
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

7. Felügyeleti szerve:
testülete
8. Maximális gyermeklétszám: 204 fő
9. Szakágazati számjel: 559000
10. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.90,
Szakfeladatszám: 55131-5)
• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók számára (TEÁOR szám: 55.90, Szakfeladatszám: 55132-6)
• Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti
etnikai, kisebbségi nevelési-oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59,
Szakfeladatszám: 80591-5)
• Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)
• Kollégiumi intézményi étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám:
55233-4)
Kiegészítő tevékenysége:
•
Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 751950)

•
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR
szám: 55.90, Szakfeladatszám: 75195-2).

11. Vezetőjének kinevezési rendje: A kollégium igazgatóját a Képviselőtestület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése
az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző
látja el.
12. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
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13. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
14. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő
596 hrsz-ú 5168 m2 területű ingatlan a rajta található 3224 m2 kollégium
épülettel, konyhával.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelőoktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó
jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. A kollégium a
rendelkezésére álló helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe adhatja.
15. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de saját kapacitása terhére bevételeket szerezhet. A kollégium a
rendelkezésére álló helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe adhatja. A
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a nevelő-oktató
munkát, a kollégiumban működő diákkörök munkáját, a szabadidős és
sporttevékenységet. A kollégiumi kapacitás jobb kihasználtsága érdekében,
nyáron, tavaszi, téli szünetben turizmus, sportrendezvények céljára az
intézmény bérbe adható. Az intézményben bérletbe adásra akkor van lehetőség,
ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a
mindennapos testedzést és az intézményben működő diáksportkör munkáját.
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
16. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben
foglaltak alapján. Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül
önállóan gazdálkodik. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény
igazgatója gyakorolja.
17. Az intézmény működési területe: A kollégium körzeti feladatokat lát el.
Önálló beiskolázást nem folytat. A kollégium a felvételt nyert gyermekeknek,
tanulóknak férőhelyet biztosít, lehetőséget nyújt az önképzés, önmegvalósítás, a
tehetség kibontakoztatására, elősegíti művelődésüket, testedzésüket, a
szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését. Körzetét az oktatási intézményekbe
felvett tanulók lakhelye határozza meg.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 261/2007. Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Gregó Sándor kollgéimigazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
126/2008. Kth
Bibó István Gimnázium alapító okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1)
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata
az /1970. 09. 01. óta Szilády Áron Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskolaként létrehozott intézmény jogutódaként 1995. szept. 1-én
létesített Bibó István Gimnázium alapító okiratát a következők szerint határozza
meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:
4. Alapítója:
5. Típusa:
6. Fenntartója:
7. Felügyeleti szerve:
testülete
8. Tagozata:
9. Munkarend:

Bibó István Gimnázium
Kiskunhalas Szász Károly u. 21.
Bibó-gimnázium
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
gimnázium
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

felnőttoktatás
nappali
esti
10. Évfolyamok száma:
7-12. (6 évfolyam
9-12. (4 évfolyam)
11. Maximális tanulólétszám: nappali 7-12. évf. 200 tanuló
nappali 9-12. évf. 420 tanuló
összesen 620 tanuló
felnőttoktatás 60 fő
12. Szakágazati számjel: 853100
13. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében
felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsga megszerzésére.
• Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatása (TEÁOR szám: 85.31,
Szakfeladatszám: 80214-4)
• Gimnáziumi felnőttoktatás (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80216-6)
• Diáksport (TEÁOR szám: 85.51, Szakfeladatszám: 92403-6)
• Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7)
• Iskolai intézményi étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám:
55232-3)
Kiegészítő tevékenység:
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
• Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.59,
Szakfeladatszám: 80402-8)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám:
85.60, Szakfeladatszám: 75195-2),
• Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám:
52691-5)
14. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az
Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző
látja el.
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15. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
16. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
17. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő
2604/14 hrsz-ú 48509 m2 területű ingatlan a rajta található 5817 m2 iskola,
tornaterem épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelőoktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó
jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a
rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
18. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra
akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör
munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
19. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben
foglaltak alapján. Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül
önállóan gazdálkodik. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény
igazgatója gyakorolja.
20. Az intézmény működési területe: A Bibó István Gimnázium országos
beiskolázási körzeti feladatokat lát el.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 71/2007. Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Pintér András intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
127/2008. Kth
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola
és Kollégium alapító okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a II. RÁKÓCZI FERENC MEZŐGAZDASÁGI,
KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1)
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-
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ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az
1950-ben létesített Középfokú Mezőgazdasági Technikum jogutódjaként a II.
Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági, Informatikai

Szakközépiskola
2. Székhelye:
3. Rövid neve:
Kollégium
4. Rövidített neve:
5. Tagintézménye:
6. Telephelyei:

és Kollégium
Kiskunhalas, Kossuth Lajos u.39.
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és
II. Rákóczi F. Szki. És Koll.
Kollégium Kiskunhalas, Majsai u. 2.
Tanműhely Kiskunhalas, Majsai u. 2.
Tanműhely (számítástechnika) Kiskunhalas,

Bokréta u. 1.
7. Alapítója:
8. Típusa:
9. Fenntartója:
10. Felügyeleti szerve:
testülete.
11. Munkarend:
12. Évfolyamok száma:

Csillagvizsgáló Kiskunhalas, Kossuth u. 43.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
közös igazgatású közoktatási intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

nappali
9– 12. (4 évf.)
13– 14. (2 évf.)
13. Maximális tanulólétszám: 9– 12. évf. 420 fő
13– 14. évf. 210 fő
összesen 630 fő
kollégium: 50 fő
14. Költségvetési törzsszáma: 338877
853100
15. Szakágazati számjel:
16. Tevékenysége, szakfeladatai:
A II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium 4 általános műveltséget megalapozó középiskolai
évfolyammal, a középiskola befejezését követően szakképzési évfolyamokkal és
kollégiummal működő nevelési-oktatási intézmény. A tanulók részére kollégiumi,
tanulószobai és diákétkeztetési ellátást nyújt.
Alaptevékenysége:
• Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.31,
Szakfeladatszám: 80217-7)
• Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
(TEÁOR szám: 85.32, Szakfeladatszám: 80224-1)
• Iskolarendszerű felsőfokú szakképzés (TEÁOR szám: 85.32,
Szakfeladatszám: 80224-1)
• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.90,
Szakfeladatszám: 55131-5)
• Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám:
85.59, Szakfeladatszám: 80401-7)
• Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.32,
Szakfeladatszám: 80402-8)
• Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6)
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•
•

Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7)
Oktatható szakmák:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 55 5423 02
Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 3436 03
Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 3436 01
• Kollégiumi intézményi étkezés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám:
55233-4)
• Iskolai intézményi étkezés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3)
Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)

• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám:
85.31, Szakfeladatszám: 75195-2),
• Egyéb nem bolti kereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám:
52691-5)
• Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások (TEÁOR szám: 91.02,
Szakfeladatszám: 93093-2)

• Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR szám: 68.20, Szakfeladatszám:
55142-5)
• Üdültetés (TEÁOR szám: 55.20, Szakfeladatszám: 55141-4)

17. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az
Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző
látja el.
18. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
19. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
20. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő
4752 hrsz.-ú 5927 m2 területű és 4753 hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan
(számítástechnika), a 6022/1 hrsz-ú 40622 m2 területű ingatlan (kollégium), a
6022/3 hrsz-ú 34404 m2 területű ingatlan (tanműhely), 4751/2A/16 és
4751/2A/17 hrsz.-ú 2x34 m2 területű ingatlan (Csillagászati Obszervatórium),
valamint a 4753 hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan, illetve a 1494/2 hrsz.-ú
1057 m2 területű ingatlan (Kunfehértó Kárász u. 4.) a rajta levő épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató
feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok,
valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésére álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
21. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra
akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör
munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
22. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben
foglaltak alapján. Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül
önállóan gazdálkodik. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény
igazgatója gyakorolja.
23. Az intézmény működési területe: Az iskola országos beiskolázási
feladatokat lát el.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 208/2007 Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Klein Imre intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00019 Új napirendi pont
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Hivatalos partnervárosi kapcsolat előkészítése Sztrij
( Ukrajna ) várossal.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztést új változatban kapták meg a
képviselők amit konszenzus alapján készítettek.
Ősz folyamán egy látogatást kellene szervezni Sztríj városába, amelynek során
áttekintenék a két város
közötti kapcsolatok eddigi alakulását és
megfogalmaznák a további együttműködés lehetséges irányait. A tárgyalás
eredményéről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelynek
eredményeként szülessen testületi állásfoglalás Kiskunhalas és Ukrajnai Sztríj
város közötti kapcsolatok további alakulásáról.

Kérdések
Hozzászólások

Szabó Károly képviselő:
Elfogadja az új változatú előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a tárgyaló
delegációban a frakciók vezetői vegyenek részt és kapjanak felhatalmazást
arra, hogy akár ott a helyszínen is aláírhassák az együttműködési
megállapodást.
Pajor Kálmán képviselő:
Amennyiben hívják őket, akkor menjenek Sztríjbe.
A testvérvárosi kapcsolatokról az a véleménye, hogy itt lenne az ideje, hogy
első sorban az elszakított országrészek magyar lakta településeivel próbáljanak
szorosabb kapcsolatot kialakítani. Ukrán részen is vannak magyar lakta
települések és a felvidéken is. Ezeknek a városoknak a lakói éhezik a magyar
kapcsolatokat és sokkal több keresnivalójuk lenne ilyen településeken. Nem
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állítja, hogy nincs hozadéka a testvérvárosi kapcsolatoknak, mert a
nyelvtanulástól az emberi kapcsolatokig sok eredménye van, de van olyan
település, ahol csak a delegációk utaznak egymáshoz és nem lép előre a civil
kapcsolatok irányába az együttműködés.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Új változatot támogatja, mert az megoldást ad sok problémára.
Pajor Kálmánnak alapvetően igaza van, valóban a Kárpát alja vidékeivel is
lehet kapcsolatot nyitni. Beregszászon is voltak és itt is fogadták már őket.
Fontos a magyarság tudat kialakítása érdekében a Sztriji kapcsolat, mert a
Vereczkei hágón keresztül vezet oda az út, ami minden magyarnak fontos. Sztíj
történelmi hátteréhez hozzátartozik az a világháborús kapcsolat, amely az
Osztrák.--Magyar Monarchia világháborús kapcsolatából adódik ahol
Magyarország támadóként lépett fel. Az ottani magyar áldozatok sírjainál is
leróhatnák kegyeletüket.
A jövőnek jelentheti a turisztikai fejlődést, ami a Dél-alföldi turisztikai célok
között még nem szerepel. Novy-Sanzy partner kimondottan támogatja ezt a
kapcsolatot. Uniós országnak
kötelessége erősíteni a felzárkózni kívánó
országot.
Az előterjesztést támogatja.
Dr. Krammer Balázs tanácsnok.
Örömmel és megnyugvással vette tudomásul, hogy ez az előterjesztés ilyen
formában került a képviselő-testület elé. Ilyen fajsúlyú kérdésben konszenzusos
és békés testületi döntésekre van szükség.
Méltatlan vita nem lenne illik ehhez a témakörhöz. Támogatja, hogy nem lezárt
a kapcsolat lehetősége. Folytassanak a város vezetői erre vonatkozó
tárgyalásokat és annak alapján döntsenek.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Az elhangzottakra
reagálva elmondja, hogy
egy füzetben összeszedve
szerepelnek a partnervárosok eddigi kapcsolatokról szóló előterjesztések sora.
A 2002 és 2006 közötti összefoglaló jelentésekből és az azt követő
kiegészítéseket tanulmányozva szép és hasznos programokról kaphatnak
információt, amit nagyon sok diák, tanát és kulturában dolgozók között
teljesültek.
Nem véletlenül pályázhat Kiskunhalas Európai Város címre, mert az előtte lévő
fokozatokat már megkapta az Európa Parlamenttől
Kiskunhalas gazdasági kapcsolataiban kemény erőltetések vannak. Nem ez a
lényege, hanem a diákok egymáshoz utazása, a nyelv tanulása és a más vidék
életének megismerése.
Nyáron kerül sor pl Gorlicében a katonai temetőben magyar nyelvű feliratot
helyeznek el a kiskunhalasi kezdeményezésre, amit támogat a Honvédelmi
Minisztérium és az Országos Nyugdíjas Szervet.
A Sokrates és Comelius Programok a diákkapcsolatok Európa Uniós támogatás
alapján működik, kötődnek a partnervárosi kapcsolathoz.
Testületi határozat nélkül nem lehet aláírni a megállapodást.
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A mostani előterjesztés megfelelő arra, hogy a kapcsolat keretei kialakuljanak.
Kéri a képviselők szavazatát a határozat elfogadásáról.
No: 22

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 17:03:44
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Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

18
0
2

90.00%
0.00%
10.00%

75.00%
0.00%
8.33%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

128/2008. Kth
Hivatalos partnervárosi kapcsolat előkészítése Sztrij (Ukrajna) várossal.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
folytasson a tárgyalásokat Sztríj város vezetésével, melynek során tekintsék át
a két város közötti kapcsoltok eddigi alakulását, és fogalmazzák meg a további
együttműködés lehetséges irányait. A tárgyalás eredményéről a Polgármester
tájékoztassa a Képviselő-testületet, melynek eredményeként szülessen testületi
állásfoglalás Kiskunhalas és az ukrajnai Sztríj város közötti kapcsolatok
további alakításról.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00020 Új napirendi pont
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Idegenforgalmi célú beruházások támogatására pályázat
kiírása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

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

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 17:04:56
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Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

129/2008. Kth
Idegenforgalmi célú beruházások támogatására pályázat kiírása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2007. évben befolyt idegenforgalmi adó
terhére az alábbi pályázatot írja ki.
P ÁLYÁZAT
idegenforgalmi célú beruházások támogatására

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki idegenforgalmi
célt szolgáló beruházások, szolgáltatások fejlesztésének támogatására.
1.) A pályázat forrása az előző évben befolyt idegenforgalmi adó.
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2.) A pályázat
célja: Kiskunhalas város idegenforgalmi vonzerejének
növelése.
Ezek különösen:
meglévő infrastruktúra bővítése, felújítása,
minőségi szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások bevezetése,
idegenforgalmi célú információs-marketing rendszerek bevezetése,
működtetése,
piacszerzést szolgáló konferenciák, kiállítások megrendezése, illetve
azokon részvétel.

3.) Pályázati feltételek: A pályázat meghívásos. Pályázatot nyújthat be az a
természetes, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező személy illetve
szervezet, aki/amely Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 36/2003. (XII.3.)
Ktr. sz. rendelettel módosított 29/2002. (XII.18.) Ktr. sz. rendelet 7.§. szerint
idegenforgalmi adó befizetésére kötelezett.
(1)
A pályázati felhívás alapján nyújtott támogatások csekély
összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű
(de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december
15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/5 2006. 12.
28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai
alapján lehet nyújtani.
(2) A 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás
nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi
kivételekkel:
a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK
rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai;
b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző
vállalkozások, amennyiben:
1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
2. vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges
továbbítástól függ;
d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az
exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és
működtetésével,
illetve
az
exporttevékenységgel
összefüggésben
felmerülő
egyéb
folyó
kiadásokkal
közvetlenül
kapcsolatos
támogatások;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek
Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított
nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes
minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén)
vállalkozásai;
g) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban
tevékenykedő vállalkozások esetében.
h) nehéz helyzetben lévő vállalatok részére.
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(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási
jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év
vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási
ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás
odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi
év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe
venni.
(5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható
költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással,
amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási
intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.
(6)
A
támogatást
nyújtó
köteles
írásban
tájékoztatni
a
kedvezményezettet, arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A
tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági
rendeletre - hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség
Hivatalos Lapjában való kihirdetésére - valamint meg kell határoznia a
támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
(7) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos
vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a
polgármester részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben
és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély
összegű (de minimis) támogatásról.
8.) A támogatás formája:

Vissza nem térítendő juttatás

9.) A támogatás mértéke:
befizetett idegenforgalmi
támogatás.

Legfeljebb a pályázó által előző évben
adó mértékéig pályázható

10.) A pályázat tartalma:
- a pályázó adatai
- az elérendő cél ismertetése (eredménymutatók)
- a támogatás felhasználására vonatkozó adatok
- a pályázott összeg, kért kifizetési mód
nyilatkozat a de minimis támogatások összegéről /lásd 3) bek. (7) pontja/
11.) A pályázat benyújtása: a pályázatot 3 példányban, Kiskunhalas Város
Polgármesteréhez címezve, a kiírást (meghívást) követő 30 napon belül lehet
benyújtani postai úton.
12.) Elbírálás, kifizetés, ellenőrzés: A beérkezett pályázatokat – a
Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése alapján –
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat beadására
megszabott határidő leteltét követő első ülésén. A pályázati céloknak és
a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat nem utasítható el, kivéve, ha:
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hatályos jogszabály vagy helyi rendelet előírásaiba ütközik a
pályázati támogatással megvalósítandó fejlesztés,
az előző évben kapott támogatást nem a támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően használta fel a pályázó, vagy a támogatással nem
számolt el.
A támogatás feltétele, hogy a nyertes pályázó az önkormányzattal támogatási
szerződést kössön. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a
támogatottnak a támogatóval szemben ne legyen adóhátraléka, kivéve,
ha annak megfizetésére haladékot kapott. A szerződés szerinti teljesítést a
Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Civil szervezeteknek nyújtandó támogatások.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Dr. Nagy András Péter képviselő:
Május 13-a a határidő a pályázat benyújtására, ami nagyon rövid határidő.
Nem lehetne meghosszabbítani vagy folyamatossá tenni?
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
A civil szervezetek már a tavaszi programokat készítik elő. Döntő többsége várja
a pályázat megjelenését. Tudják tartani a határidőt.
Hozzászólások
Horváth Etelka képviselő:
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Kisebbségi Önkormányzatok és az intézmények később kerültek be a pályázók
körébe. Ezt a javaslatot bizottság támogatta. Határozatban nem szerepelnek,
amit kér most pótolni.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Civil Alap közalapítvány a pályázatot tavaly nyár óta az átalakítás miatt nem
tudta kiírni. Sajnálja, hogy ilyen módszerrel kell megoldani a civil szervezetek
támogatását. Bízik abban, hogy a jelenlegi helyzet hamarosan rendeződik és a
későbbiekben nem lesz probléma a támogatási pályázat kiírásával. Sok civil
szervezet működését nem tudta biztosítani az őszi pályázati kiírás elmaradása
miatt.
Jekő Attila képviselő:
Ez nem működési támogatás. Nem a létezéshez kell, hanem a programokhoz.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A működésükhöz szükséges és
hozzászólásában.
Ez a korábbiakban is így működött.

nem

működési

támogatást

említett

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Ahol jól működnek a dolgok, ott sem biztos, hogy megoldást találtak. Jogi
ügymenetről van szó. Nem a képviselő úr által elmondottak hátráltatják a
munkát. A Vakáció Alapítványnál kerültek olyan helyzetbe, hogy új vezető van,
de a régi ír alá, mert nincs az új bejegyezve.
Ezeket rendbe kell tenni.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Ő is egy civil szervezet vezetője és nagyon rövidnek itéli a pályázat benyújtási
határidőt.
Megpróbálják megvalósítani.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.

No: 24
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 17:13:21

>450<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

130/2008. Kth
Civil szervezeteknek nyújtandó támogatások.
Határozat
1.
Képviselő-testület közzéteszi az alábbi
pályázati felhívást civil
szervezetek, közösségek, magányszemélyek, kulturális célú gazdasági
társaságok, intézmények, kisebbségi önkormányzatok és médiumok részére,
melyben 2008. évi programok, események lebonyolítására lehet pályázni,
mindösszesen 2,7 millió forint értékben.
2.
A Képviselő-testület a
beérkezett pályázatok előzetes szakmai
véleményezésére
szakértői munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai: Oláh Adrián,
Kovács Ibolya,
Csorvási Zoltán, Boross Helga, Dr. Schindler Árpád, Gáspár Csaba és
Tóth Ilona.
3.
A Képviselő-testület megbízza a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottságot, hogy szakértői munkacsoport javaslata alapján döntsön a
támogatások odaítéléséről.

4.
A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés 5/12. számú táblájában
meghatározott „Civil Alap Közalapítvány támogatása” célját szolgáló 16 millió
forint összeget 2,7 millió forinttal csökkenti. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2008. évi
önkormányzati költségvetés módosításakor ezt vezesse át.
5.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Civil Alap
közalapítvánnyal
megkötött támogatási szerződést a 4. pontnak megfelelően módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester,
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
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Jerémiás Béláné Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke,
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető általa:
Tóth Ilona Boróka Civil Ház vezetője,
Oláh Adrián, Kovács Ibolya, Csorvási Zoltán, Boross Helga, Dr. Schindler
Árpád,Rostás László és Gáspár Csaba
Halasmédia Szolgáltató Non-profit KFT.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00022 Új napirendi pont
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Jelentés a 2007 évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági
ellenőrzések tapasztalatairól.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 25

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 17:15:57

>451<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:
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131/2008. Kth

Jelentés a 2007. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések
tapasztalatairól.
Határozat
A képviselő-testület a 2007. évben végzett pénzügyi-gazdasági és belső
ellenőrzések tapasztalatairól készített összefoglaló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Győrffy Amália Ellenőrzési és Rendészeti főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00023 Új napirendi pont
23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Ács Balász és felesége részére 0548/54 hrsz alatti terület
tulajdonjogának átadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 26
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 17:17:07

>452<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

132/2008. Kth
Ács Balázs és felesége részére 0548/54 hrsz. alatti terület tulajdonjogának
átadása.
Határozat
l./ A Képviselő-testület hozzájárul Ács Balázs és Ács Balázsné Kiskunhalas,
Bojtár u. 1/a szám alatti lakosoknak a kiskunhalasi 0548/54 hrsz alatti
ingatlan tulajdonjogának térítésmentes megszerzéséhez és az ingatlan
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter Főépítész
Valaczkai László Városgazda Zrt. vezérigazgató, általa:
Ács Balázs és Ács Balázsné Kiskunhalas, Bojtár u. 1/a.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00024 Új napirendi pont
24./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend: Kiss Gergely 0787/35 hrsz alatti terület megvásárlási kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 27

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 17:18:13

>453<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

133/2008. Kth
Kiss Gergely 0787/35 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.
Határozat
l./ A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 0787/35 hrsz. alatti
996 m2 területű, tanya és udvar művelési ág megjelölésű ingatlanát Kiss
Gergely Kiskunhalas, Bornemissza u. 28. sz. alatti lakos részére.
Az ingatlan értékesítési ára az értékbecsült ár, melyet jóváhagyásra a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé kell terjeszteni.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Valaczkai László Városgazda Zrt. vezérigazgató általa:
Kiss Gergely Kiskunhalas Bornemissza u. 28.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00025 Új napirendi pont
245/ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 2008 évi sport támogatási keret felosztása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Váradi Krisztián Ifjúsági sport és Informatikai Bizottság elnöke:
Bevezetőjében emlékezteti a képviselőket arra, hogy a napirendi pont a márciusi
testületi ülésen már előterjesztésre került. A költségvetésben 15 millió Ft
szerepel erre a célra. A márciusi bizottság úgy döntött, hogy a napirendi pontot
vegyék le napirendről és előzetesen dolgozzanak ki egy elosztási elvet.
Ennek megfelelően a bizottság néhány tagja
elkészítette azt a
szempontrendszert, amit a bizottság a Sportkoncepció 6.sz. függelékeként
javasol elfogadni 9 igen egyhangú szavazatával.
A sportkeret felosztásáról nem alakult ki egységes álláspont. Szilágyi képviselő
úr írásos előterjesztést terjesztett be, jelezvén, hogy az a FIDESZ frakció
javaslata a felosztásra. E felett az előterjesztés fölött alakult ki igen radikális és
jelentős nézetkülönbségeket mutató vita.
A vitát egyetlen sport egyesületnek juttatott támogatás indukálta.
Ebben a javaslatban a Közszolg SC
részére 2.9 millió támogatás volt
előirányozva. Ezzel nem értett egyet. A kiemelt szempontok között szerepel a
foglalkoztatott gyermekek, fiatalok, felnőttek létszáma és eredményessége,
utánpótlás korú sportolók magas létszáma, a sportág költségigénye, amely
szempontokat előzetesen a bizottság minden tagja jóváhagyott. Ezekkel
ellentétben állt a javaslat. A Közszolg. SC tavaly 1.5 millió támogatást kapott
ebben az évben kért 1.5 millió Ft-ot és ezzel szemben a javaslat 2.9 milliót ad.
Erre eddig nem volt példa, hogy valakinek többet adnak, mint amennyit kér.
Továbbá, ha az értékelési szempontokat nézik, akkor a labdarúgó egyesület a
Kiskunhalasi Futball Klubbal összehasonlítva, aki tavaly 2.1 milliót kapott,
most 1.5 millió a javasolt támogatás összege. Ott 215 igazolt játékos van az
egyesületben, ezzel szemben a Sakk Egyesületben huszonpár igazolt játékos
van. A sportág költségigénye sem áll meg, mert a labdarúgásnál sportszereket,
mezt kell venni, utazási költség sokkal magasabb. A sakk sportot nem
lebecsülve, de nem éri el a labdarúgás költségigényét. A labdarúgásban
széleskörű utánpótlás folyik, a sakknál ilyenről nem beszélhetnek.
Tanácskozási szünet után a módosító javaslatban a labdarúgás támogatási
összeget2 millióra emelték és a Közszolg SC 2.9-ről 2.6 millióra csökkentették.
Különbözet a tartalékba épült be.
Ez a javaslata az Ifjúsűgi Sport és Informatikai Bizottságnak, 6 igen szavazattal
2 tartózkodás mellett.
Dr. Várnai László polgármester:
Az alpolgármester úrral előzetesen egyeztetve azt javasolják, hogy hosszú
távon a bizottságok pénzosztó szerepét vissza kellene fogni és a Sport
Közalapítványhoz kerülne ez az összeg, ahol együtt lehetne vizsgálni az
önkormányzat által adott támogatásokat és az egyéb szponzori segítségeket.
117

A jelenlegi helyzet vonatkozásában azt javasolják, hogy 1 millió
feletti
javaslatok esetén
a 2008 év első félévére 1 millió összeghatárig kössenek
támogatási szerződést azonnal.
Az 500 E Ft és az 1 millió közötti összegek esetén maximum 500 E
összeghatárig kössenek az első félévre szerződést. Akinek 500 E Ft alatt van a
támogatási összege, ott a teljes összegre kössenek szerződést.
Így a fennmaradó összeg: 6.2 millió tartalékba maradna, amit átutalnának egy
összegben a Város Sportjáért Közalapítványhoz, akik meghoznák a további
döntéseket június végéig.
Második fordulóban ismét pályázhatnának az egyesületek .
Azért állapodtak meg ebben az alpolgármester úrral, mert megítélésük szerint
mentesíteni kellene az Ifjúsági Sport és Informatikai Bizottságot az ilyen jellegű
pénzosztástól.
Kéri a képviselőket, hogy ezt a módosító indítványt vitassák meg és
elfogadhatósága esetén eszerint osztanák ki a támogatási összegeket.

Kérdések
Jekő Attila képviselő:
Eljárási renddel nagy problémák vannak.
Hogy fordulhat elő, hogy a
pályázatra dupla összeget kapjon egyesület? Érintettség is van a bizottság
tagjai között. Akik bizonyos sport egyesületekben dolgoznak, ne szavazzon a
saját egyesületének támogatásakor. Ez a civil szervezeteknél jól bevált dolog. Ez
így etikátlan.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az elmúlt testületi ülésen arról volt szó, hogy osztós anyag nem lesz. Ehhez
képest a második napirendi pontot itt kapták meg.
Az Ifjúsági Sport és Informatikai Bizottság képes a döntés meghozatalára. Most
a határokról döntenek, de 6.2 milliót átadnak a közalapítványok. Miért nem
maradhat a tartalék összeg a bizottságnál?
Dr. Krammer Balázs tanácsnok:
Hogyan fordulhat elő, hogy egy komoly testület néhány százalékos tartalékot
képez csak? Tudomása szerint több volt korábban a tartalék összege.500E Ft
nevetségesen alacsony összeg.
Jerémiás Béláné képviselő:
Tornázik a Jól idősödők Klubjában. Nem szavazhat?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Egyesületeknek prognosztizálható kiadásai vannak. Most nem kerülnek
hátrányban ezzel a második pályázati lehetőséggel?
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Soós Árpád képviselő:
Meg akarja szüntetni a sakk szakosztályt NB I-es csoportba jutott játékosait a
bizottság?
Ha meg akarja szüntetni, akkor jó felé haladnak. Ez a bizottság számlájára lesz
írva.
Dr. Várnai László polgármester:
Több kérdés nem lévén, a vitát lezárja.
A feltett kérdések közül a módosító javaslatra válaszolva elmondja, hogy a
felelősségük megvan, ha valamilyen anomáliát észlelnek, annak megoldását
előterjesztik a képviselő-testületi ülésen. Ebben a felosztásban ellentmondások
vannak. Töretlen álláspontjuk az alpolgármester úrral közösen, hogy
minimalizálni szeretnék a későbbiekben a különböző bizottságoknál hozandó
olyan döntéseket, amelynek a kontrollját alig, vagy csak a képviselő-testületi
ülésen tudják gyakorolni. Ennek bizonyos mértékig politikai hatása is van és
óhatatlan hogy a politikai vezetők a rájuk háruló intézkedést megoldják.
Amennyiben lehetséges a pénzosztást a társadalmi közalapítványoknak kell
átengedni. Ilyen a Civil Alap Közalapítvány is. Bizonyos mértékig van egy pénz
beszedő és újra osztó funkciója pl. a szponzori pénzek vonatkozásában. Így
komplex lesz az áttekintés.
Ami az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság keretein belül született döntés,
annak döntő részét realizálni kell, de indokolt a tartalék képzés. Azért nem
vinnék el a második osztási lehetőséget az év második felébe, mert meg
akarják akadályozni, hogy likviditási problémák adódjanak bizonyos sport
egyesületeknél. Június 30-ig a második pályázati fordulónak is meg kell
történnie. Távlatokban azt szeretnék, hogy a költségvetés jóváhagyásakor az
összeg kerüljön át a Város Sportjáért Közalapítványhoz.
Ezt a lobby szintű osztogatást ezekre az alapokra szeretnék áttenni, hogy
kevesebb igazságtalanságot tartalmazzon a támogatás.
Lukács László alpolgármester:
Több mint egy órát eltöltöttek ezzel délelőtt és minden úgy van, ahogy a
polgármester úr elmondta. Látják az anomáliát. Ennyi pénzt az utóbbi időben
nem adott az önkormányzat a sport támogatására, de ha kétszer ennyi lenne,
akkor is probléma lenne az elosztásnál.
Ma reggel ketten-hárman az adott körből megkeresték őt és más képviselőket
is, tegnap este fél kilenckor felhívták, hogy gondok vannak az elosztásnál. Ez
elgondolkoztatta ezért egyeztettek egymás között a polgármester úrral.
Több pénz biztosításával több gondot okoznak, úgy tűnik. A kiemelt
versenysportot, amit a sportkoncepció is tartalmaz ( öt kiemelt szervezet )
támogatását felelősséggel kell megvalósítani. Tudják, hogy sok szponzor
kivonult a támogatók köréből. Megérti, hogy mindenki az önkormányzattól várja
a megoldást ez a legegyszerűbb, de ezt nem vállalhatja fel a város, hogy a
szponzorok helyett helyt álljon.
Még akkor sem, ha szeretnének a sportolás fejlesztése érdekében minél
nagyobb erőt fordítani. Erre vannak törekvések pl a sportközpont fejlesztése
stb…
A megoldáshoz vezethet, hogy a Város Sportjáért Közalapítványnak adott
funkció, ami pénz gyűjtést is jelent, igénybe tudnák venni és talán a
versenysportnál érvényesíteni lehetne a közalapítvány előnyös tulajdonságait. A
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város adja, amit tud jövőre és azután is, de legyen ez egy szakmai körön belül
tisztázott és ne a politikai testület hatására döntsön.
Lehet, hogy van ennél jobb lehetőség is, de ők ketten ezt tartották jónak és az a
szándékuk, hogy a nagyobb támogatási összeg elosztása legyen egyértelműbb
és átláthatóbb.
Váradi Krisztián Ifjúsági sport és Informatikai Bizottság elnöke:
A meg nem válaszolt kérdésekre reagálva elmondja, hogy van pályázati
rendszerük. A gyakorlat eddig az volt, hogy nem kapott senki több támogatást,
mint amennyit kért. Jelen esetben 30 milliós igény merült fel a pályázatokban
15 milliós keretre. Az lenne a normális, hogy mindenki kicsit kevesebbet kap,
mint amit kért, ezzel szemben egy egyesületnél van egy magasabb összeg, mint
amit kért.
Jogilag nem szabályozott, hogy nem szavazhat az érintett, de vethet fel etikai
kérdéseket.
Tartalék valóban kevés, Szilágyi Pál Ferenc javaslata volt az elfogadott összeg,
a FIDESZ álláspontja szerint. Az ő javaslata szerint 5 milliót helyeztek volna
tartalékba.
Jerémiás Béláné esetében nincs személyes érintettség, nyugodtan szavazhat.
Reméli, hogy nem jelent működési problémát az egyesületeknél a későbbi
elosztás.
Soós Árpád képviselőnek válaszolva
felhívja a figyelmét, hogy az
önkormányzat kötelezően ellátandó feladatokat
ellátó intézményt szokott
működtetni. Egyesületet támogat, ami nem kötelezően ellátandó feladat.
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A válasz ellenére azt javasolja, hogy jövőre változtassanak. Most fogadják el a
beterjesztett javaslatot.
Soós Árpád képviselő:
Sakkozók között több mint 60 fő versenyző, aki egyszerre egy fordulóban leül
asztalhoz és játszik.
Van az NB I az NB II és az Ifjúsági versenyzők. Eredményeik: OB I-ben III
helyezést értek el. Nem lebecsülendő dolog. 14 fő országos magyar bajnoka van
az egyesületnek.
A 2.9 millióból 1.2 millió az edzői díj. Nyilvánvalóan azért, mert egy OB I-es
egyesületnél versenyeznek az egyesület tagjai.
Itt nem libát kergetnek. Utánpótlás nevelés is történik, mert akkor ifjúsági
szinten nincsenek országos bajnokok. Ahhoz, hogy egy ilyen sportág működjön,
ahhoz pénz is kell. Nem azt mondja, hogy a város adja az összes szükséges
fedezetet, hanem támogassa. Sakk sportnak 4.2 millió a költségvetése. A 2.9
millió kell a működésükhöz, hogy a bajnoki meccseket le tudják folytatni.
Amennyiben nem tudnak egy versenyen kiállni, akkor kizárják őket.
Nagyon sok pénzt emészt fel az utazási és szállás költség. Debrecenben vagy
Győrben szállást kell igényelniük. Egy játszma 6 órát vesz igénybe, nem úgy
mint más sportágnál ugranak egy nagyot vagy úsznak egyet és mehetnek.
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Szabó Károly képviselő:
Kompromisszumos javaslat jó. Az a gondolat is , hogy a második körre szűkebb
sportág szám jelentkezik. Így azt is lehet mérni, hogy mennyi pénzt tudtak a
szponzoroktól összeszedni.
Tiszteltbe kell tartani, hogy nagyon nehezen adnak már a támogatók. Akik több
szponzori pénzt tudtak összegyűjteni, azok a városi pénzből is kicsivel kapjanak
többet. Így reálisabb összehasonlítás alapján lehet a második körben a
támogatást kiosztani.
Kószó János képviselő:
Tudomása szerint minden képviselőnek joga van módosító indítványt tenni .
Erre joga van a polgármesternek és az alpolgármesternek is. Ez nem rögtönzés,
hanem módosító indítvány.
Egyesület vezetése felelős szervezet . Ők is tudják, hogy az a feladatuk, hogy
működtessék az egyesületet. Ehhez pályáznak pénzért. Amennyiben 1.6 millió
kérelmet nyújtottak be, ezzel szemben jóval többet adni 2.9 millió ft értékben,
képtelen ötlet. A pályázókat felülbírálják?
Jó lenne visszatérni arra az elvre, hogy még a kiemelt sportágakat is csak a
költségvetési összeg egyharmad mértékével támogassák, mint korábban.
Jerémiás Béláné képviselő:
Ennyi pénzt mostanában nem adott az önkormányzat a sport támogatására. A
módosító indítványt elfogadásra ajánlja. Azt is tudni kell, hogy egyre nehezebb
a sportolók helyzete és a szponzoroktól pénzt szerezni.
Jekő Attila képviselő.
Jó lenne kidolgozni egy pontrendszert. Ennek a híve, mert az összes pályázati
elbírálás ez alapján történik és ez irányba megy. Ez nem új dolog. Minden vita
elkerülhető ezzel. Kidolgozásában vegyen részt az Ifjúsági Sport és Informatikai
Bizottság, a Város Sportjáért Közalapítvány. Lehessen erről társadalmi
egyeztetést is rendezni.
Dr. Várnai László polgármester:
Megerősíti, hogy javaslatuk a mostani helyzetre ad megoldást. Amennyiben
támogatja ezt a képviselő-testület, akkor vállalják a pontrendszer alapján
történő szabályzat kidolgozását, amit az év második felében visszahoznának a
képviselő-testület elé Esetleg a szabadidő sportot az Ifjúsági Sport és
Informatikai Bizottság feladatkörébe visszatartják, de a főbb támogatási
részeket a közalapítványhoz tennék.
Váradi Krisztián Ifjúsági sport és Informatikai Bizottság:
Soós Árpád nem a sakk szakosztályt képviseli, hanem Kiskunhalas város
önkormányzati képviselője és ugyan olyan felelős a város sport életéért mint a
többi képviselő. Elfogultságot fedez fel a képviselő részéről. Azt mondja, hogy a
2.9 milliós keret kellene, ami az egész keret 20%-a. Emellett lobbyzik? Ebből 1.2
millió az edző díjazása. Többi egyesületnél is dolgoznak sikeres edzők , nem
csak Ábel Lajosnak van egyedül költsége aki 1.2 millió Ft-ra tart igényt az
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önkormányzat támogatásából.10 millióról 15 millióra emelte az önkormányzat
képviselő-testülete a keretet.
Módosító javaslatot jónak tartja azzal a kiegészítéssel, hogy az Ifjúsági Sport és
Informatikai Bizottság elnöke és még egy fő tagja lehessen a közalapítványnak.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Személyi kérdésekben nem lehet most
dönteni, a kapcsolat meghívással is megteremthető.
Alpolgármester és a polgármester módosító indítványát teszi fel először
szavazásra, amit elismétel. Erről kéri a képviselő-testület szavazatát.
No: 28

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.04.28 18:03:11
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Határozat Elfogadva
Határozat:

134/2008. Kth
2008. évi sport támogatási keret felosztása.

Határozat

1.
Kiskunhalas város Képviselő-testülete a 2008. évi Sportkeret
felosztást az alábbiak szerint fogadja el (ezer forintban):
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Sportegyesület neve:
Ganz Air Atlétika Club
Gréda Tse.
Halasi Box Club
Halas Fitness Egyesület
Halasi Torna Központ
Honvéd Gábor Áron
KB. Autoteam Sportegyesület
Kiskunhalasi Birkózó Club
Kiskunhalasi Darts Club
Kiskunhalasi Football Club
Kiskunhalasi HŐR. Dózsa
Kiskunhalasi Lovas Tömegsport
Kiskunhalasi Sakk Klub
Kiskunhalasi Spartacus
Kiskunhalasi Torna Club
Kiskunhalasi Torna Club "Jól
Kiskunhalasi UKSC.
Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó
KÖSZOLG Sport Club Kiskunhalas
Sóstó Sporthorgász Egyesület
Sport az esélyért Kiskunhalas
Stúdió 2000 Táncsport Egyesület
Városi Diáksport Bizottság
Városi Labdarúgó Szövetség
Zöldsport Klub
Kiskunhalas Város Sportjáért
Összesen:
Kiskunhalas Város Sportjáért
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2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Sportkeret terhére 6 250 000 forint
összeg erejéig támogatási szerződést köt a Kiskunhalas Város Sportjáért
Közalapítvánnyal „Sportegyesülete támogatása pályázati formában” cél
megjelölésével, mely közalapítvány ezt az összeget csak a megjelölt célra
használhatja fel, azt számláján elkülönítve köteles kezelni, éves
beszámolójában külön tételként kell azt kimutatnia.
3. A Képviselő-testület, mint alapító a támogatási szerződésben megbízza a
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítványt, hogy 2008. június 30-ái
folytasson le a 2. pontban megjelölt keretösszeg határáig pályázati eljárást, a
Ganz-Air Atlétikai Club, a Halasi Torna Központ, a Kiskunhalasi Birkózó Club, A
Kiskunhalasi Football Club, a Kiskunhalasi Torna Club, a Kiskunhalasi Úszó és
Gyógyúszó Egyesület, a Kiskunhalasi UKSC és a KÖSZOLG Sport Club
bevonásával.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős:Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kalicz László Városi Sportiroda vezetője
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető általa:
Érintett sportegyesületek
Kiskunhalasa Város Sportjáért Közalapítvány
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00026 Új napirendi pont
26./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a Városgazda Zrt. kommunikációs
igazgatójának önéletrajzában kért javításra kapott választ elfogadja-e?
Jekő Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Horváth Etelka képviselőt, hogy a Népfront utcai kiserdő takarítására
kapott választ elfogadja-e?
Horváth Etelka képviselő:
Elfogadja a választ. Az erdő eddig nem véderdőként funkcionált, minden évben
kitakarította a városüzemeltetés. Újabb interpellációt nyújt be az ügyben.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Horváth Etelka képviselőt, hogy a Csalogány utca javítására kapott
választ elfogadja-e?
Horváth Etelka képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a kertvárosi szemétszállítás útvonal
változtatási javaslatára kapott választ elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy
áthelyezésére kapott választ elfogadja-e?

a piaccsarnok

Máté Lajos képviselő:
A választ nem fogadja el.
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előtti

buszmegálló

Azt kérte, hogy helyezzék néhány méterrel ( két parkolóval ) előrébb a megállót
és nem kell az egyik busznak kilométernyi utat elpöfögni üresen és visszajönni
ugyanoda, ami lényeges környezetszennyezést okoz, csak azért, hogy a
várakozási időre ( 10-20 perc ) ne legyen egymás mellett a két busz.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé
visszarendeli a válasz vizsgálatát.
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy
megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?

az

indokolatlan

fanyesés

Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Nem érti, hogy magánszemélyek büntetlenül hogyan nyeshetik a fákat. Reméli,
hogy a Közterület Felügyelők erre is figyelnek majd.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőnőt, hogy az EMITEL megszűnését követő
panaszok kivizsgálási lehetőségére kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőnőt,
megszüntetésre kapott választ elfogadja-e?

hogy

a

galamb

szennyezés

Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőnőt, hogy az Eötvös u. 27. előtt lesüllyedt
lefolyó javítására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a volt Kereskedelmi Szakközépiskola
tornatermének beázása miatti felelős megjelölésére kapott választ elfogadja-e?
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Szabó Károly képviselő:
A választ nem fogadja el. Felelőst nem nevez meg a választ adó. Dózsa Tamás
Károly korábban a Garbai Sándor Szakképző Iskolát vádolta meg, hogy tönkre
tette a tornatermet . Akkor is azt mondta, hogy ezért bocsánatot kell kérni. Ezt
tegye meg.
Másrészt azt javasolja, hogy nézzék át azokaz az ingatlanokat, amit az
önkormányzat megkapott, hogy milyen állapotban vannak.
Továbbá, ha egy épület üresen valaki kezelésébe kerül és a kulcsokat ehhez
megkapja, annak az első lépésként, a közműveket le kell zárnia.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja
a válasz vizsgálatát.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Híd és Kiffer utcák csapadékvíz
elvezetését kérő interpellációjára kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Elfogadja a választ azzal, hogy remélhetően belátható időn belül megvalósul a
javítás.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a februári ülésen kért közlekedési
lámpák átállítására most megküldött Közút Kezelő Kft válaszát elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Kárpát utca javítására adott
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozatát
elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a vásár tér és a
laktanya hasznosítására kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
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volt honvéd

Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Polgármesteri Hivatal zászló
cserét kérő interpellációra kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Dong ér
völgyi út II.
szakaszánál kért zajvédő fal építésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Nem fogadja el a választ. Első sorban nem a zaj védelméről van szó, hanem az
áldatlan állapotok takarására kérte, mert így az út menti helyzet a város
szégyene lesz.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz vizsgálatát visszautalja a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság elé.
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a családok Átmeneti Otthonához kért
játszóeszköz kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
Elfogadja választ, de csak egy hintát kért, nem játszópark kialakítását.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a kórházi parkoló kibővítésére kapott
választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja, személyesen egyeztetett a hivatal szakosztályával a
megoldás érdekében.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a lovasbázis mellett kialakítandó
kerékpárút érdekében elhangzó interpellációjára kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Fazekas G. úti iskola környékén
kért forgalom rendezésre kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Majsai úti téglatörmelék elszállítását
kérő interpellációra kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a volt posta rakodó melletti zöld hulladék
elszállítására kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Kárpát u. Kuruc vitézek tere és Bajza
utcai fák nyesésére kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Kárpát utcai csapadékvíz elvezető
csatorna tisztítására kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kőrösi u. 19 ingatlan útcsatlakozás biztosítására kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ nem fogadja el. A levélben az áll, hogy balra kanyarodó sávot kell
kialakítani. Megnézte, egyetlen kereszteződésben sincs balra kanyarodó sáv
kialakítva. Rendkívül balesetveszélyes a jelenlegi megoldás.
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Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé
visszautalja a válasz vizsgálatát.
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt,
hogy
a helyi
tapasztalatairól kért tájékoztatásra kapott választ elfogadja-e?

buszjárat

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ nem fogadja el.
Az üzemeltető rendelkezésére áll az internetes hozzáférés, ahol bátrabban
megfogalmazza a lakosság véleményt, azt olvassa el. Ott a panasz a járatok túl
hosszú menetidejére, a megállók feltüntetésének hiányára és a megállókban
hiányzó menetrend jelzésre vonatkozik.
Dr. Várnai László polgármester:
A júniusi testületi ülésre tájékoztatót kérnek az üzemeltetőtől.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Ezzel a kiegészítéssel elfogadja a választ.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Krammer Balázs képviselőt, hogy a Szt. Imre utcai gépkocsi
parkolás módosítására kapott választ elfogadja-e?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Krammer Balázs képviselőt, hogy a Ságvári utca takarítására kapott
választ elfogadja-e?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Krammer Balázs képviselőt, hogy az Átlós utcai kamion parkolás
megszüntetésre kapott választ elfogadja-e?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Településfejlesztési Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e a Fazekas G. úti iskola
gyalogos felfestésre vonatkozóan.
Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a külterületi utak javítására
kapott Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
határozatát elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A bizottság határozatát elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság határozatát a Szilády Áron utcai aknafedél szintre
helyezéséről, elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A bizottság határozatát elfogadja.

KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK:
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Jekő Attila képviselő:
A volt KISZ telepi játszótérről leszerelték a hintákat úgy, hogy a gyermekek
éppen hintáztak és kitessékelték őket. Miért így történt? Kéri annak pótlását.
Ellenkező esetben mi lesz a sorsa a játszótérnek?
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Aradszky Lászlóné képviselő:
Egy visszatérő problémára hívja fel figyelmet. Egyes városrészeknél rendkívül
rossz az ivóvíz minősége. A Esze Tamás lakótelepen. Különösen sokszor
előfordul, hogy a víz ihatatlan, és ha beszólnak a szolgáltatónak az a válasz,
hogy jól engedjék ki a vizet. Ez nem megoldás. Az lenne a jó, ha sűrűn
átmosatnák a rendszert és lehetőség szerint ne a hét vége előtt, amikor minden
háztartásban mosnának, főznének és a víz rossz minőségű.
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Radnóti utcában, a Vasút u. Állomás u környékén is hasonló a helyzet. Farkas
urat már megkérte néhányszor, de nincs eredmény.
Az Esze Tamás lakótelepe II /B. épületben vízóra cserét hajtottak végre . Azt
kérdezik az ott lakók, hogy jogos volt az óránkénti 5000 Ft kifizetése részükről.
Dózsa Gy utca környékén nehéz parkolni. Ott van a bíróság, az APEH, a TB a
termálfürdő és kinőtték a jelenlegi parkolókat. A Dózsa Gy. Utca közepén egy
megállni és várakozni TILOS tábla van. Annak eltávolítási lehetőségét kéri
megvizsgálni. Azzal is tudnak néhány autónak helyet biztosítani. Az Erzsébet
királyné tér felé vagy a kórház felé új parkolók kialakítását kéri.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Horváth Etelka képviselő:
Népfront utcai kiserdő rendbetételét évek óta vállalta a város. Sok óvodás jár
oda kirándulni, mert gyalogosan is megközelíthető számukra. Kaszáljon a
Városgazda Zrt.
Csalogány utcai javítását kérte. Válaszban az építésről írtak. Nem azt kérte,
csak a javítását, járhatóvá tételét. Zúzott kővel történő borítást kér, ha arra
nincs pénz akkor legalább a gléderezést végezzék el.
Orosz katonai sírok rendbetételét kérte ősszel, amire nemzetközi egyezmény is
kötelezi a várost. Akkor azt az ígéretet kapta, hogy tavasszal rendbe teszik, de
a mai nem történt meg. Megismétli a kérését.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Holló u., Dózsa György u. és Szász Károly utca kereszteződésében vállalkozás
indult be. Sok autó várakozik itt. Holló utca kihajtásánál van STOP tábla, de a
Szász Károly utcában gyorsan közlekedő autók balesetveszélyt jelentenek.
Város honlapján nincs még fenn a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve. Kéri
feltenni.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Kijelző tábláról kéri Romvári Frigyes nevét törölni kéri.
A Város Napjára meghívott vendégek zászlaját a zenepavilon köré tegyék ki és
jelezzék a vendégek köszöntését is.
Vitéz u. és Bundzsák u kereszteződésében nem egyértelmű a közlekedés, egy
közlekedési tábla kitételével kéri egyértelműsíteni .
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¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
Patkó utcában lakók kérik, hogy az utat gléderezéssel vagy zúzott köves
borítással tegyék járhatóvá. Nincs az utcában járda sem. Mozgássérült is lakik
az utcában, aki nem tud kerekes székkel közlekedni.
Semmelweis téri játszótér szélére az aggódó szülők sövény telepítését kérik.
Juhar utcát a Karacs Teréz utcával egy dűlőút köti össze. Gléderezését kéri
vagy kőzúzalék felszórásával.
Mártirok utcában nincs járda, az úttest töredezett. Közút kezelő javítsa ki az
utat és a gyalogosok közlekedését is kellene biztosítani.
Erzsébet tér 8 alatt mozgássérültek laknak, oda rámpa nem építhető. Másik
épületszárnyba kellene ezt a családot költöztetni és ott a rámpa kiépíthető, Kéri
ezt felülvizsgálni.
Dong ér takarítása kívánni valót hagyott maga után. Mennyibe került és ki
csinálta?
A kikotort szennyező anyag ott maradt.
Zuschlag János
Bizottságnál.

vagyonosodási

vizsgálatát

kezdeményezi

az

Ügyrendi

¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
Régi posta előtt leszedték a postaládát. Annak ott maradt a vas talpazata. Ez a
Szilády Gimnázium mellett is megtörtént. Kéri ezt a vas keretet eltávolítani.
Városgazda Zrt-vel beszélt, aki azt mondta, hogy a Posta tulajdona, neki kell
eltávolítani a talpazatot.
Kossuth utcán is panaszkodnak a víz minőségére.
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________
Máté Lajos képviselő:
Tavasz utcai transzformátor szekrényen Váradi Krisztián választási plakátját
kéri eltávolítani.
Nem az SZMSZ szerint működik a képviselő-testület.
Napirend előtti 2 órás szabályt be kellene tartani. 11 órakor ő adta le utoljára
felszólalási igényét. Akkor csak egy MSZP-s képviselő volt a listán, azóta
legalább ketten jelentkeztek.
Napirend előtti hozzászólásokra reagálni a polgármester úrnak 3 percben van
módja.
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Kéri ezt is mérni és betartani.
SZMSZ-t olyképpen módosítsák, hogy a jelentkezés sorrendjében kapjanak szót
a képviselő-testületi ülésen és mindenki kapjon egy sorszámot.
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Krammer Balázs képviselő:
Körzetében a Borz és Virág utcai lakók aláírást ( 30 aláírás) gyűjtöttek annak
érdekében, hogy lakó pihenő övezetté nyilvánítsák ezt a környéket, mert sok
kisgyermek játszik ott és szülők aggódnak értük. Kéri ennek a lehetőségnek a
megvizsgálását.
Vasbolt a Szt.Imre utcára költözött. Megnövekedett forgalom balesetveszélyt
okoz.
A Kard utca egy irányúsitásának vizsgálatát kéri.

¦ 11_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
Az elmúlt év tavaszán döntött a képviselő-testület arról, hogy a Bajcsy Zs.
utcában parkolókat terveznek. Egy éve nincs építési engedélye ennek a
munkának. Ki a felelős ezért a Polgármesteri Hivatalban?
Elmúlt év június 28-án döntöttek arról, hogy néhány külterületi utat útalappal
látnak el, ehhez is bizonyos szintű műszaki terv szükséges. A Polgármesteri
Hivatalban ki a felelőse annak, hogy a mai napig meg sem rendelték ezeket a
tervezéseket.
A költségvetésbe a K-NY-i kerékpárút készítését betervezték. Ki a felelőse
annak, hogy a tervezést még el sem indították?
A Petőfi Népe április 16-i számában egy oldalas nagy fényképes dícsérő cikk
jelent meg a polgármester úrról. Közpénzből finanszírozták ezt a cikket?
Dr. Várnai László polgármester :
A Petőfi Népe egy felhívást tesz közzé különböző önkormányzatokat
megkeresve. Nem a polgármester, hanem a város bemutatására szolgál. A város
különböző tevékenységeit írják le ebben a cikkben. Minden település
polgármesterét keresik meg. A többi önkormányzat is megjelenik
hasonlóképpen.
A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből finanszírozták.
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
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Szabó Károly képviselő:
A Petőfi Népe már öt évvel ezelőtt is készített ilyen jellegű cikksorozatot, majd
ezeket összefoglalta egy díszes albumba. Minden Bács-Kiskun Megyei Település
kapott ebből a kiadványból.
Ez is hasonló szándékot képvisel.
¦ 12_____________________Interpelláció_________________________
Szabó Károly képviselő:
Dong ér takarítási anomáliákról tesz említést, amit Hunyadi Péter képviselő úr is
felvetett.
Figyelve az interpellációkat, azok többsége a Városgazda Zrt feladatkörét érinti.
Azt javasolja, hogy az interpellációk során a Városgazda Zrt illetékes szakmai
vezetőjét hívják el a képviselő-testületi ülésre.
Mód lenne az azonnali válaszolásra és nem keletkezne félreértés.
¦ 13_____________________Interpelláció_________________________
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Dong éri csatorna tisztítási problémáit megerősíti.
Pozsony u. 39 előtti villanyoszlopra világítótest elhelyezését kéri.
Az egyik vízelvezető árokba egy teherautó belehajtott a betonlapokat beborítva
az árokba a sötét miatt. A Pozsony u 35/a számtól fölfele végig több ilyen
betonlap is van a vízelvezető árok mellett.
Kárpát u 2-6 között van egy parlag terület, ami gazos, szemetes. Néha egy-egy
hajléktalan is befészkel. A nemzetközi lovas napok alkalmával sokan
megfordulnak arra. Kéri kitakarítását.
A tulajdonos kerítse be, hogy ne legyen szabadtéri szállás.
Vízminőség vizsgálatot kér a Radnóti utcába és kér arra magyarázatot, hogy mi
okozza a vízminőség romlását.
Radnóti utcai játszótér tele van kutya ürülékkel. Tábla kitételét kéri a többi zöld
felületre is. A Kassa utca lakói gondozzák ezt a zöld felületet, amit mások
bepiszkítanak.
Tavaly interpellált a Népfront utcai takarítás érdekében. Akkor meg is történt.
Pontos menetrendet kér a kaszálás rendjéről, hogy mindenki előtt ismert legyen
és legyen ebben egy folyamatosság is.
¦ 14_____________________Interpelláció_________________________Pozsony u.
35/a-tól
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Hunyadi Péter képviselő:
A Shell kút és a Fazekas G. utcai rész közötti járdára valaki horogkeresztet
festett. Kéri hivatalból a feljelentést megtenni és sürgősen kéri azt megszüntetni
sürgősen
Dr. Várnai László polgármester:
Más napirend nem lévén felhívja a figyelmet, hogy 2008. május 16-án délelőtt
10 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz.
Megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést befejezettnek
nyilvánítja.
Kmf.

(: Dr. Várnai László:)
polgármester

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

(: Horváth Etelka:)

(: Hunyadi Péter :)

A Képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 18:52:40
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