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Választási Bizottság elnöke
Kertvárosi Ált. Isk. igazgatója
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Zuschlag János
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Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő
közül jelen van 20 fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dr. Nagy Lajos és Szabó Károly képviselőket.
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testületi ülés elején az új képviselő
beiktatására és eskütételére kerül sor. Felkéri Dr. Mezei Jánost a Választási
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Választási Bizottság vonatkozó határozatát és
az eskütételt vezesse le.
Dr. Mezei János Választási Bizottság elnöke:
Ismerteti, hogy Romvári Frigyes képviselő 2008. április 8-án lemondott képviselői
mandátumáról, az így megüresedő képviselői helyet be kell tölteni.
Miután 30 napon belül a frakció nem jelölt a kompenzációs listáról új személyt, a
Választási Bizottság vált jogosulttá erre.
A Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester
jogállásáról szóló 1990 évi LXIV. Tv. 53.§-a alapján járt el. Megállapította, hogy ki
kompenzációs listán soron következő jelölt. A jelölő szervezet kompenzációs listáján
8.sorszámmal Vízkeleti Szabolcs Zsolt szerepelt, így ő lép a megüresedő képviselői
helyre.
A képviselői tevékenységének megkezdéséhez az esküt le kell tennie, amire felkéri
Vízkeleti Szabolcs Zsoltot.
Eskütétel:
„ Én Vízkelti Szabolcs esküszöm, hogy hazámhoz a Magyart Köztársasághoz, annak
népéhez hű leszek.
Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom.
Az állami és a szolgálati titkot megőrzőm, megbízatásomhoz híven pártatlanul,
lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel
Kiskunhalas város javát szolgálom.”
Az eskütételt követően
képviselőnek.

a Választási Bizottság elnöke átadja a megbízó levelet a
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1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
Lukács László alpolgármester:
Kiskunhalason élőknek egyre kínosabb, ha az országban járva lépten-nyomon
Zuschlag, Weiszenberger és Romvári nevekkel dobálóznak ismerősök és
ismeretlenek, mintha nem volna elég az a gondáradat, amivel naponta meg kell
birkóznia az önkormányzatnak.
Persze okkal ok nélkül valamennyien bűnrészessé válhatnak, ha elkendőzik vagy
éppen elfelejtik, hogy néhány évvel ezelőtt MSZP-s sikertörténet hamis pénzerőivel
együtt élnek a városban. Számosan fogadták kegyeikbe, és dolgoztak együtt a helyi
pártszervezet fantom tagjainak beszervezésében, részben azokkal, akikkel most is
együtt ülnek a közgyűlési asztalnál.
Tudják jól, hogy
az akkori politikai szempontból is jól jövedelmező üzletág
haszonélvezőit bűnözőnek nevezték, az egykori és jelenlegi regnáló lebukott MSZPs képviselőkkel. Helyi pártvezetőként, országgyűlési, megyei képviselő jelöltként
álszakszervezetek vezetőiként uralták a közvéleményt. Mindenhol elfogadták a baráti
balkezet, a helyi sajtó befolyásolásával. Ez a nihilista pártszemlélet uralta a
balliberális oldalt.
Azt gondolták egy ideig, hogy képes lesz megújulni a helyi baloldal, netán a város
érdekét előtérbe helyezve, közös célként is meg tudnak határozni stratégiai terveket.
Jelenlegi politika felső szintjén időnként persze mutatkoznak arra jelek, hogy a közös
nevező iránti szándék és akarat megnyilvánul. Ideig, óráig több, kevesebb sikerrel.
Pedig az elmúlt másfél év alatt temérdek elrendezetlen ügyet kellett megoldaniuk. Az
ország állami etikai és gazdasági válságát mindannyian nyögik.
A Kormány tehetetlen és tehetségtelen. A kizsákmányolás totális, az elszegényedés
tömeges. Már már kilátástalan helyzetük, az ország jövője. Ezt látva és tapasztalva
teljes elképedéssel fogadják, hogy a helyi balliberális frakció tagjai időről időre
botrányos viselkedésekkel zaklatják a közvéleményt, teljesen egyértelműen
akadályozva az Uniós pályázatok sikerességét. Kiskunhalast ezer szemmel figyelik
és nemcsak a Nemzetbiztonsági Szolgálat, hanem mindazok, akik verseny és
vetélytársai is. Azt állítani a legutóbbi Romvári szappanopera főszereplőjének, hogy a
FIDESZ aljas, mert a közbizalom helyreállítása érdekében felszólították a
lemondásra, egyszerűen beteges tudathasadás.
Jogerős bírósági döntés után eskü alatt nyilatkozó rendőröket meghazudtolni és azt
kiabálni utána, hogy ártatlan, éppenséggel a számukra elfogadhatatlan.
Egy újabb botrányos viselkedés, ami beleillik a Zuschlag, Weiszenberger történetbe.
A mai ülés után pedig kiderül, hogy hogyan folytatódik ez a végtelen történet. Ki lesz
a következő botrányhős. Hová jutnak így ?
Zuschlag ellen a napokban vádat emeltek, több mint kétszáz prominens tanút fognak
meghallgatni, tucatnyi vádlott fogja vélhetően hosszú éveit a börtönben tölteni.
Ők pedig itt maradnak az örökségükkel, amivel minden nap szembesülnek. Látják,
hogy az egykori szocialista brigádtagok miként hazudják másnak magukat, mint
amik valójában.
A FIDESZ-KDNP frakció elkötelezett, szeretnék a köz érdekében lekezdett munkát
eredményessé tenni., a meghozott döntéseinek érvényt szerezni és végre kilépni ebből
az árnyékból, ami pártállástól függetlenül megnehezíti már-már lehetetlenné teszi a
normális gondolkodást és cselekvést a városban.
Dr. Várnai László polgármester:
A Zusclhag ügy vádemeléssel a bíróság elé kerül az kétségtelen, de senki nem akarta
eltussolni ezt az ügyet ebben a városban.
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Emlékeztet 2005-re, amikor a Népszabadságban egy teljes oldal jelent meg, aminek a
címe „ Ezek nem elvtársaink”, amit nem a FIDESZ frakció jelenleg itt ülő tagjai
nyilatkoztak, hanem az MSZP-ben dolgozók, közöttük ő is, de mások is, akik itt ülnek
az asztalnál.
Az erkölcsi nihilizmus nem az MSZP frakciójában jelenik meg vagy az akkori MSZP
helyi vezetésében.
Az nem érti, hogy Uniós pályázatok sikerét hol akadályozzák, mert eddig egyet
nyújtottak be, és ezt az egyet meg is nyerték.
Jekő Attila képviselő:
Záró szakaszához ért a Leader program, amelyben ő is részt vett. Ezért is adna
részletesebb tájékoztatót. A mai napon ezt már nem tárgyalja a képviselő-testület,
mivel egy határidő módosítással az elmúlt ülésen megtörtént.
A Leaderről sokat beszéltek, a médiumok is követték. Ez egy 2013-ig tartó
vidékfejlesztési program, aminek az a jelentősége, hogy a döntéshozás helyben
születik meg. Egy decentralizált forrás elosztásról van szó. Az országban közel 100
akció csoport regisztráltatta magát. Ezek közül a „ Kiskunok Vidékéért” akció
csoportban Kiskunhalas is érdekelt. Ez az akció csoport a kiskunmajsai,
kiskunfélegyházi és a Kiskunhalasi kistérség településeit fogja össze.
Amennyiben ez egy nyertes akció csoport lesz, 1.9 milliárd lehívására lesz jogosult.
Az elmúlt pénteken két fontos dolog történt az előkészítő munkában. Egyik, hogy
lezárult a stratégiának az alkotása, ez alapján a Fölművelési és Vidékfejlesztési
tárca eldönti, hogy melyek azok az akciócsoportok, amelyek valóban jogosultak
lesznek a Leader címre. Másik döntés, hogy a Leader programnak a háttér
szervezetét a tagok megalakították, ez a Kiskunok Vidékéért Egyesület, amelynek
halasi vonatkozása is van. Az Egyesület elnöke Ficsor József Kiskunfélegyháza
polgármestere és elnökhelyettese Dr. Várnai László Kiskunhalas város polgármestere
lett. Ez a közel egy évig tartó szakmai munka pénteken lezárult. Sok ember munkáját
dicséri. Szeretne két embert név szerint kiemelni. Köszöni Dr. Szőke Anita a helyi
Vidékfejlesztési
Iroda
vezetőjének
és
Fődi
Gabriellának
a
Kistérségi
Humánszolgáltató Iroda munkatársának, valamint a kistérség települései
polgármestereinek, akik nagyon rugalmasan szakmai tudásukkal kapcsolódtak be a
programba.
Köszöni a kiskunhalasi képviselő-testületnek is, hogy a rendkívüli ülésen részt vettek
és támogatásukkal biztosították a program sikerességét. Ez az összefogás
pártállástól független volt, ami előremutató lehet.
Horváth Etelka képviselő:
Nem csoda, hogy eddig 7 lakat alatt őrizte titkos programját a FIDESZ. Orbán Viktor
az elmúlt napokban zárt ajtók mögött azt mondta, sokaknak sok minden fájni fog ha
újra kormányra kerül és ugyanott a nagy beruházások leállítását és a nyugdíjak
befagyasztását
ígérte.
A
magyar
társadalom
egyik
legelesettebb,
legkiszolgáltatottabb rétegével fizettetné meg hatalomra jutásának árát, azokkal
akik már dolgozni nem képesek.
Hatalomra kerülése esetén most is felrúgná azt a társadalmi konszenzust, amely a
nyugdíjak. és a szociális juttatások infláción felüli emelését tűzte ki célul és amelyet
felrúgott miniszterelnöksége idején is, amikor hatalomra kerülésének első
ténykedésével megváltoztatta a nyugdíjemelés törvényi szabályozását és már 1999ben 19.000 Ft-ot lopott ki a pénztárcájukból.
Ez az összeg az évek óta stabil és állandó nyugdíjemeléseknek köszönhetően már
sokkal nagyobb, egyes számítások szerint évi 26.000 Ft lenne.
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Felháborító ez a terv akkor is, ha Orbán Viktor és egész csapata napok óta
kétségbeesetten azon buzgólkodik, hogy magyarázzák a megmagyarázhatatlant.
Most már arról beszélnek, hogy befagyasztásról természetesen nincs szó, csupán
arról, hogy a nyugdíj emelések az infláció mértékével történnének, ami természetesen
csak rontana a nyugdíjasok helyzetén.
Hol van az az Orbán Viktor, aki választások előtt 14 havi nyugdíjat ígért, aki
szavakban mindentől, az emelkedő energia áraktól, a 300 Ft-os vizitdíjtól is meg
kívánta védeni őket. A kulisszák mögött, pedig olyan FIDESZ-es Kormány Programot
készített, amelyik elfogadhatatlan.
Az idősek nyugalomra, biztonságra és kiszámíthatóságra vágynak és ez az amivel a
FIDESZ titkos programja ellentétben áll.
A zárt körben meghirdetett Orbáni program azonban nem csak a nyugdíjasok
számára tartalmaz fájdalmas terveket.
A FIDESZ minden Kormányzati beruházást leállítana, ennek az árát az emberekkel
fizettetné ki. A nagy állami beruházások és az Uniós pénzekből finanszírozott
fejlesztések leállítása sok száz hazai kis és középvállalkozás illetve több ezer
alkalmazottjuk munkavállalójuk sorsát határozza meg. Orbán Viktor láthatóan
semmit nem változott az évek alatt. Korábban azt mondta, hogy az Európai Unión
kívül is van élet. Egy alkalommal arra szólította fel Brüsszelt, hogy a mostani
Kormánynak ne adjon támogatást. Ezúttal pedig az uniós beruházásokat
veszélyeztető programot hirdetett. Orbán Viktornak semmi sem drága, ha a
hatalomról van szó, de az ország és a lakosok fizetik meg az ő bosszú politikáját.
Pajor Kálmán képviselő:
Valami nincs rendben a Polgármesteri Hivatalnál. Már az elmúlt évben is többször
szóvá tette, hogy egyes fejlesztési tervezési munkák, főként azok, amelyeket a
FIDESZ-KDNP frakció szorgalmaz, nem indulnak el.
Pl. hangsúlyozták, hogy milyen fontos a további úttervezési munkák előfeltételeként
a város csapadékcsatorna állapot tervének elkészítése. 2007. évi költségvetésben
erre a fedezetet biztosították. A tervezés többszöri sürgetése ellenére 9 hónap
elteltével rendelte meg a Polgármesteri Hivatal.
A Bajcsy Zsilinszky úti parkoló építéséről az elmúlt év tavaszán döntött a képviselőtestület, az illetékes osztály háromszor átdolgoztatta a terveket, nem egyetlen
alaklommal foglalta össze a kifogásait. Most talán egy év után a terveket
benyújtották jóváhagyásra.
Elmúlt év június 28-án döntöttek, hogy néhány földes utat útalappal látnak el, amíg
a szennyvízcsatorna meg nem épül és csak utána aszfaltozzák le. Kivitelező ajánlat
is volt, miszerint megelőlegezik a munkát, ha a következő évi költségvetésből fizeti ki
azt az önkormányzat.
A MAIEUTIKA Kft.-t választották az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére.
Három hónap késéssel indította el a Polgármesteri Hivatal a munkát. Ha nincs az új
városfejlesztési osztályvezető és nem hajráznak a Városmenedzser Kft fiatal
szakemberei is, a mai napig sehogy sem állnak.
Sorolhatná a kerékpárút, az Alkotmány utca, a Hunyadi u. Ady Endre u. tervezés
indításának elmaradását is.
Április l óta 1 milliárdos kötvény pénz itt van a Polgármesteri Hivatalnál és a felsorolt
valamint az egyéb fejlesztési munkákból egyetlen sincs előkészítve.
Ki mozgatja a hivatal szakapparátusát és miért nem mozgatja? Ki a felelős a hivatali
munkáért?

5

Dr. Várnai László polgármester:
Mai kabinet ülésen abban állapodtak meg, hogy lehetőség szerint be kellene fejezni
azt a gyakorlatot, hogy a képviselők a szakapparátus tagjait különböző ötletekkel
zaklassák. Egyértelmű vezetői szinten meghozott fejlesztési programot kell készíteni.
Ennek megbeszélése csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz. Az Alpolgármester úr, a
Városfejlesztési Osztályvezető, Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető vesz
ezen részt.
Azt kéri a képviselőktől,
hogy
személyes útmutatásaikkal ne zavarják az
apparátust.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Ellenzéki képviselőként gyakran tájékozódik a médiákból. Nézi a TV-t és a Hírportált .
Itt talált egy reklámot. Sajnálja, hogy a MC Kenzye Tv tulajdonosa nincs itt, mert
szerette volna megdicsérni.
Sikerült neki megszerezni a Városgazda Zrt. három perces reklámját. Nem tudja
mennyibe került. Aki nézi ezt a reklámot, látja majd, hogy felül, alul széles fekete
csík látható, talán a moziban is levetítik majd széles vásznon, vagy gyászolja már is
a céget? Reméli ez utóbbi nem igaz. Bár a reklám végén a nap lealkonyodik a város
fölött.
Reméli, hogy a helyi busz közlekedésről elkészül a beszámoló a következő képviselőtestületi ülésre. A Fórum oldalán a következők olvashatók ezzel kapcsolatban:
- Mikor alakítják át már a busz közlekedésnek nem nevezhető valamit?
- Mit kellene csinálni, hogy ne szellemjáratok közlekedjenek a városban?
- Korábbi javaslatok: Újjáalakított menetrendi, rövidebb körök, egyedi táblák, önálló
megállók, óránkénti közlekedés egy, maximum 10 megállós közlekedés fő
vonalon, pénz vissza az első járatmenedzsertől, minibuszok beindítása napközben
- A támogatás elég masszív lehet, ha lenyelik ezeket a veszteségeket is.
- Mennyire vették figyelembe az itt elhangzó ötleteke? Aki ilyen menetrendet állít
össze, az megérdemli, hogy csődbe menjen az egész. Nem ment még csődbe a
buszjárat ezzel a menetrenddel? Mikor lesz már változás?
Reméli, hogy a beszámolóból megtudják, hogy milyen változások várhatók.
Halász Balázs képviselő:
Halasi Tükör május 21. számában nyilatkozott Romvári Frigyes. Sérelmezi azt ami
vele történt. Meghazudtolta a vele szabályosan intézkedő rendőröket, fölülbírálta
bíróság döntését. Nem veszi tudomásul illetve magasnak tartja a rá kiszabott
bírságot.
Az újságban azt olvasta, hogy a FIDESZ frakció egy aljasságot követett el!
Romvári kezelhetetlen sajnos.
Mostani számban szintén hosszú terjedelmű cikk jelent meg, miszerint Szabó Károly
képviselő mesél élményeiről és párhuzamot von az ő kutyája által megharapott
személy és a Romvári ügy között.
Ezt visszautasítja, mert nem ő harapta meg azt a hölgyet, aki az udvarában
megkötött kutyához odasétált.
Arra törekedjenek, hogy miután megújult a helyi MSZP, töröljék azokat, akik nem
voltak tagok és az újságokat ne biztosítsák számukra. Az újságíró H.A. és a K.Z. úgy
gondolják, hogy azért van szükség a sötétségre, mert időnként onnan előbújik a
fény.
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Váradi Krisztián képviselő:
Helyi TV Országos Szakmai Versenyén Híradó kategóriában a Halas TV országos
második helyezést ért el. Büszkék lehetnek erre az eredményre és gratulálni kell
minden munkatársának, aki az elmúlt 16 évben részt vett abban a szakmai
munkában, amelynek eredményeként ezt az igen rangos elismerést a Halas TV
megkapta.16 évről beszél, mert nem szabad elfelejteni, hogy ez a TV honnan indult
és hová jutott el.
16 évvel ezelőtt két hetente egy órás műsorral jelentkezett, majd ahogy a szakmai
stáb folyamatosan fejlődött, ahogyan az anyagi lehetőségek engedték, eleinte heti
egy, majd heti kettő, három végül ma már öt óra őt napi híradóval jelentkezik. Külön
önálló sport híradó, kulturális magazin műsor és ifjúsági műsor színesíti a műsor
palettát.
2006-ban az első komoly elismerésként a „Kultrúrkép” és a „ Pont „országos helyi
érték díjban részesült. A Kulturkép első helyezésben. Majd 2007-ben Kamera
Hungária díjjal is elismerték a Halas TV szakmai munkáját.
Most 2008-ban a legkomolyabb kategóriában, a híradó kategóriájában lett országos
második egy hajszállal elmaradva az első helyezéstől a debreceni TV előtt.
Bernáth György a TV2 hírigazgatója a zsűri elnöke az alábbi szavakkal méltatta a
Halas TV munkáját: „ Nem muszáj feltétlenül országos vagy regionális televíziós
költségből dolgozni, sokkal fontosabb hogy a műsor készítői gondolkodnak, ötleteik
vannak, arra figyelnek, hogy mi kell a nézőnek és ezt megtudják valósítani.”
Az első helyezést nyert debreceni Tv főszerkesztője Széles Tamás, aki egyben a
Helyi Televíziók Országos Egyesületének Elnöke, pedig az alábbi szavakkal méltatta
Halas TV munkáját:: „ Jelentős szakmai munka folyik Kiskunhalason évek óta.
Mondhatom azt, csodáljuk ami Kiskunhalason a televízióban folyik. Olyan városról
van szó, amely viszonylag kis költségvetésű helyi TV-t tud fenntartani, de ez a TV
bizonyítja azt, hogy bizony a kevés pénzből jó szakmai munkával lehet értékeset
alkotni.”
Ebben a díjban elévülhetetlen érdeme van Kristóf Imrének, aki 16 éven keresztül
vezette ezt a szakmai munkát , Szenczi Lajosnak aki nagyon sokat tett azért , hogy
ez a TV technikailag erre a szintre fejlődjön. és elévülhetetlen érdeme van minden
szerkesztőnek, operatőrnek, vágónak, technikusnak, riporternek, aki az elmúlt 16 év
alatt ebben a televízióban megfordult és szakmai munkájával hozzájárult ahhoz,
hogy ezt az igen magas szintet a Halas TV elérhesse.
Felmerül a kérdés, ha országosan helyi értékként minősítik ezt a televíziót, akkor
miért történik meg, hogy egyesek számára ez nem helyi érték. Miért kell azt az
embert, aki e-mögött a szakmai munka mögött állt, először mint ügyvezetőt
lehetetlenné tenni, majd leváltani mint főszerkesztőt és a végül a képernyőről is
leradírozni?
Szabó Károly képviselő:
Őszinte szívvel gratulál a Halas TV azon munkatársainak, akik ezt a sikert elérték.
Sokuk szemeláttára, jó két évtizede, akkor még fiatalon kezdték ezt a rendkívül
értékes, komoly munkát , sokat tanulva eljutottak arra a szintre, hogy országos
elismertséget szereztek.
Abban az időben, amikor a Díj átadásra kerül Győrben, Kiskunhalason ennek az
embernek felmondanak!
Utóbbi időben néhány alkalommal volt bent a Halas Média Kft-nél, ott nem a
sajtószabadság érződik, inkább egyfajta megfélemlítés és bizonyos módszerek
alkalmazása, amelynek következtében munkaügyi per folyik jelenleg is.
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Sikerült új főszerkesztőt találni, akitől ered egy olyan utasítás, hogy ne kapcsolják ki
a TV-t Zárt ülés alatt, vigyék be a magnót akár a büfébe is, mert ez módszertanilag új
és korszerű. Erre van jegyzőkönyv is ismeretei szerint, ami megnézhető.
Viszont sikereket ér el birkózó sport területén, egy nyilassal viaskodik, de annak csak
a neve Nyilas, aztán verőlegények gyűlnek össze a Halas TV-nél, amire eddig aligha
volt példa. Tucatnyi rendőr jön ki békíteni…. Itt tartanak.
Ez most a Halas TV,
ilyen az új főszerkesztője és várják az új országos
elismertségeket.
Előbb hallották, hogy a Városgazda Zrt nem a saját TV-jében csináltatja a saját
reklámját, hanem egy másikban. Ez önmagában is mond valamit. Interpellációban
fogja javasolni,
hogy a Felügyelő Bizottságot ideje lenne összehívni, hogy
megnézzék, mi folyik a TV és az újság berkein belül.
Dr.Várnai László polgármester:
Tájékoztatásul mondja el, hogy a megkezdődtek az egyeztetések az alpolgármester
úrral közösen a Halas TV vonatkozásában. Álláspontjuk szerint van megbeszélni
valójuk, és szeretnék azt a megoldást megtalálni, ami bizonyos mértékig ezeket az
ellentmondásokat feloldja.
Horváth Mihály képviselő:
A hét végén a média nyilvánossága előtt
a Budapesti Hősök terén zajlott
nagyszabású lovasverseny. Ez nem igazán nagy hír, de azért kért szót, mert beszél
Kiskunhalasiakkal, akik részt vettek a rendezvényen .
A Lovas Városok standján Kiskunhalas nem szerepelt. Ez mulasztás, vagy oda nem
figyelés. Szolgáljon ez tanulságul.
Egy kisvárosnak kevés lehetősége van a megmutatkozásra, ezért a lehetőségeket ki
kell használni.
Dr. Várnai László polgármester:
Első alkalommal rendezték meg ezt a lovasversenyt, aminek kimenetele még
bizonytalan volt. A nevezési díj 5 millió Ft. volt.
A CSSI*** lovasverseny ebben a városban
zajlott, valamennyi TV csatorna
közvetítette és nem egy standon szereplő képpel. Az abba befektetett összeg
marketing szempontjából nagyobb megtérüléssel járt.
2.)
KÉT
ÜLÉS
DÖNTÉSEKRŐL.

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

ESEMÉNYEKRŐL,

Írásban mellékelt.
Dr. Várnai László polgármester:
Bejelenti, hogy a Semmelweis Kórház Kht mint munkáltató, másrészről az Üzemi
Tanács, Magyar Orvosok Szövetsége és az ÉSZT szakszervezet mint
érdekképviseletek, megállapodtak a 13 havi illetmény kifizetésében.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Halasi Városgazda Zrt Felügyelő
Bizottsága elnökének az alpolgármester úrral egyetértésben az alábbi levelet írta:

8

„ Örömmel üdvözöltem, hogy a Felügyelő Bizottság április 29-i ülésén elrendelte a
társaság közpénz felhasználási gyakorlásával kapcsolatos átfogó vizsgálatot, mely a
felkérések után a napokban megkezdődött.
Elnök úrral történt előzetes megbeszélésüknek megfelelően kérem, hogy a Zrt
telephely elhelyezéséhez szükséges ingatlanvásárlásra irányuló előszerződés
megkötésének körülményeit is szíveskedjen a vizsgálat tárgyává tenni.
Az önkormányzat pénzügyi szabályzata szerint a társaságnak átadott működési
támogatásból nem finanszírozható felhalmozási típusú kiadás, ehhez mindenkor az
önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.
Ezen álláspontom szerint ez a szabályzaton kívüli eljárás sérti a gazdálkodási
fegyelmet és az önkormányzat érdekeit.
Továbbiakban kérem Elnök urat, hogy a Zrt működését a Felügyelő Bizottság
folyamatosan és nyomatékosan kísérje figyelemmel, hiszen a Felügyelő Bizottság
tagjai döntéseikért illetve az elmaradt intézkedéseiért ha ezzel kárt okoznak,
vagyonukkal felelnek.
Kérem továbbá Elnök urat, hogy a vizsgálatok lezárását követően a szükséges, az
alapító okirat módosításával és a társaság belső szervezetének rendjének
felülvizsgálatával, esetleg személyi konzekvenciák levonásával kényszerítse a
társaság vezetését a tulajdonos önkormányzat érdekének fokozott előtérbe
helyezésére.
A Felügyelő Bizottság hozott intézkedéseiről az Elnök úr által meghatározott
formában szíveskedjen rendszeresen tájékoztatni a tulajdonos önkormányzatot.”
Valamennyiük közös érdeke, hogy tiszta és átlátható viszonyok legyenek a Zrt-nél. Ez
nem politikai ügy, hanem gazdálkodással kapcsolatos. Ebben akarategység van a
képviselő-testületben is.
3.) JELENTÉS ALEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL.
Írásban mellékelt.
Dr. Várnai László polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a jelentést vegye tudomásul.
A Képviselő-testület a javaslattal hallgatólagosan egyetért.
Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, a
jóváhagyott munkatervtől eltérően

Kérdések
Lukács László (ÜGYREND) tanácsnok:
Semmelweis Kórházzal kht működtetőjével kötött szerződés felülvizsgálata. c.
napirendi pontot nem javasolja tárgyalásra, mert további egyeztetések vannak hátra.
Szeretnének ezen túl lenni, hogy a testület egy teljes körű felülvizsgálattal
találkozzon a következő ülésen.
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Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND)tanácsnok:
A 27. napirendi ponthoz csatolt jegyzői észrevétellel teljes mértékben egyetért.
Sárkány utca lakói kérik hogy maradjon a jelenlegi forgalmi rend. Megítélése szerint
nincsenek abban a helyzetben, hogy az új forgalmi rend bevezetését
kezdeményezzék. A napirendi pont levételét javasolja.
Pajor Kálmán képviselő:
27 napirendi pontot nem ezzel az indokkal kell levenni, mert a Településfejlesztési,
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatta azt. Eljutott
hozzá több jelzés, hogy a Sárkán utca forgalmi rendjének változási fórumán kevesen
vettek részt az érdekeltek közül. Ennek a kérésnek helyt adnak és újabb lakossági
főrumot tartanak két héten belül. Addig visszavonja az előterjesztést.
Váradi Krisztián (ÜGYREND)képviselő:
Sárkány utcai közlekedési rend módosításáról szervezett
fórumára a körzet
képviselőjét is kéri meghívását. Őt is megkeresték az ott lakók, hogy a lakossági
fórumról nem tudtak. A körzet képviselője sem tudott róla.
Szabó Károly képviselő:
A bizottsági ülésen megszavazta a forgalmi rend változtatást, mert az elnök úr úgy
vezette fel, hogy a lakossági fórum döntése szerint egyértelműen szükség van a
változtatásra. Kéri, hogy máskor ne vezesse félre a bizottság tagjait az elnök.
Pajor Kálmán képviselő:
Erről szó nincs, mert lakossági fórumot tartottak és 18-an voltak. A Sárkány u.
részéről 1 fő vett részt. A többi kifogásolja, hogy erről nem tudott. Ezért lesz új
lakossági fórum a média nyilvánosságával, de a témakör nem vált oka fogyottá. Egy
közterületről van szó, ahol az önkormányzat az illetékes.
Jerémiás Béláné képviselő:
A Gimnázium utca lakói keresték meg, hogy sok gépkocsi közlekedik ezen az után.
Hozzájuk csatlakoztak a Vitéz utca lakói is. Ennek a két utcának a lakóit hívták meg
a lakossági fórumra. Június 10-én 19 órakor lesz az új összejövetel a Református
Konviktusban, ahova meghívja az érintett utca lakóit.
Váradi Krisztián képviselő:
Nem előzmény nélküli az ügy, mert őt 2004-2005-ben is megkeresték. Azért ad
igazat Szabó Károly képviselőnek, mert Pajor Kálmán valóban félre tájékoztatta a
bizottságot, mert a Sárkány utca lakóit befolyásoló döntés született.
Dr. Várnai László polgármester:
A napirendi ponthoz csatolták a jegyzői észrevételt, amiben megtalálható a
Közlekedési Felügyelet határozata. Az építési engedély 3.5 m széles utcára
vonatkozik egy irányú közlekedéssel. Ehhez tartozik egy megállapodás, hogy a
fennmaradó közterületen, saját költségükre elvégzik az ott lakók az út burkolását.
Indokolatlan, hogy minden rendezett kérdést újra tárgyaljanak.

10

Ezt a napirendi pontot visszavonta az előterjesztő.
A Semmelweis Kórház Kht működtetőjével kötött szerződés felülvizsgálata
vonatkozásában az alpolgármester idejében eljuttatta hozzá levelét, hogy indokolt a
tárgyalás folytatása.
6 tagú bizottság végezte ezt a munkát. 8 alkalommal tárgyalták a szerződés
módosítását.
A tárgyalást Dr. Krammer Balázs tanácsnok vezette még 2 fő frakció tag és a
Controll Kft képviselője is részt vett benne. A tárgyalás korrekt volt. Egy egyetértési
nyilatkozat íródott alá ezzel kapcsolatban.
„ Kiskunhalas Város önkormányzatának Képviselőtestülete által
megbízott
munkacsoport vezetői és a HospInvest Zrt képviselője jelen nyilatkozat ajánlásával
kijelentik, hogy a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház működtetéséhez kapcsolódó
szerződéses viszonyok felülvizsgálata eredményeként a mai napon megállapodásra
jutottak a szerződések jövőbeni módosítását illetően.
Az aláírók kijelentik, hogy 2008 június 30-ig a szerződések módosítását megejtik”
ezzel kapcsolatban ma kapott a HospInvesttől egy levelet:
„Sajnálattal értesültünk, hogy cégünk és az önkormányzat között megkötött
Kiskunhalasi Kórház fejlődését szolgáló szerződések módosítása nem kerül be a
június 2-i testületi ülés napirendjére. Reméljük, hogy a következő testületi ülésen a
már fél éve zajló folyamat sikeresen lezárult és mód nyílik a beruházási program új
keretek közti folytatására.
A tapasztalatok szerint az újabb és újabb igények, valamint a gazdasági környezet
folyamatos változása miatt,
az elkövetkező 16 évben a szerződések további
módosításai várhatók.
Mi mindig készen álltunk és állunk a kórház fejlődését szolgáló változtatásokra,
ugyanakkor kérjük, hogy ne akarjanak minden előre még nem látható problémát
megoldani, mert ez a jelen ismert problémák elodázását érjük csak el.”
Az alpolgármester úrral közösen megkeresték a HospInvest elnökét, miszerint a
munkavállalókkal kapcsolatos további garanciákat vagy ezen ellátási szerződés
keretein belül, vagy külön szerződés formájában rögzítik. Lényegét abban látják,
hogy csoportos elbocsátások, akkor a Munka TV könyvéhez igazodóan állapították
meg, most kijelölik azt a százalékot, amelyben egyeztetési kötelezettsége van a
Hospinvestnek. Ezt ezen a héten le tudják zárni.
Megjegyzi, hogy a szereződés módosítások az önkormányzat pozicióját erősítik.
Érdekük, hogy a plusz kötelezettségek minél hamarabb épüljenek be a HospInvest
ellátási szerződésébe.
Szakmai feltételekben is megállapodott az alpolgármester úr a Kollányi úrral, hogy
ezt a HospInvest és a menedzsment közötti szerződésekben kell rögzíteni azt.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
A szakmai kérdések tisztázását nagyon fontosnak tartja.
Szabó Károly képviselő:
Az egyetértési nyilatkozat tartalmát a polgármester úr ismertette. Nem érti miért kell
levenni a napirendi pontot ezek után? Ennyire komolytalan emberekre bízta a
FIDRESZ frakció a tárgyalássorozatot?
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Dr. Nagy András Péter képviselő:
Jogi kérdések tisztázottak. A szakmai kérdésekben felmerült kételyeit elmondta a
tárgyaláson és azt a HospInvest vezérigazgatójának is elmondta. Bizonyos feltételek
mellett bizonyos változtatásokat csinált a HosdpInvest, aminek alapján a kórház
bizonyos területeket elveszített és a súlyponti kórház kritériumainak így nem felel
meg.
Dr. Várnai László polgármester:
Szavazásra teszi fel, hogy a Semmelweis Kórház Kht
szerződések felülvizsgálata c. napirendi pont levételét.
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Dr. Várnai László polgármester:
Pajor Kálmán visszavonta a napirendi pontját. Ezzel a módosítással kiegészítve
javasolja elfogadni a napirendet.
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Munkaterv módosítás
Határozat
A Képviselő-testület 2008. június 2-i ülésén tárgyalja
munkatervétől eltérően az alábbi napirendi pontokat:
-

meg

a

jóváhagyott

Kiskunhalas Város Településrendezési Terve 2008. évi részleges módosítását
alátámasztó fejlesztési döntés,
Kiskunhalas város építészeti értékeit tartalmazó rendelet módosítása,
Kiskunhalast Pirtóval összekötő kerékpárút megvalósításához egyes területek
kisajátítása illetve megvásárlása,
A közterület használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása,
BKKM-i szakképzési Non-profit Gazdasági Társaság
létrehozását szolgáló
szerződés és azzal összefüggő kötelezettségvállalás,
Művészeti- és Sport-ösztöndíj szabályzatok módosítása,
”Kiskunhalasi Kistérségi szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátási
komplex fejlesztése” c. pályázat benyújtása,
Beszámoló a Halasi Kistérségi Társulás 2007. évi tevékenységéről,
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása,
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása,
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása,
A „Halasi Csipke „ Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása,
Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítvány és a Kiskunhalas Történeti
Kutatások Közalapítvány megszüntetés,.
Halas-T Kft. működése teljes körű vizsgálatáról szóló beszámoló,
”Kun Összefogás” Konzorciumhoz való csatlakozás,
Kun emlékmű felállítása,
Összefüggő járdaépítés támogatásra hozott 84/2007.Kth.sz. határozat
módosítása,
Hozzájárulás a DÉMÁSZ használati jogbejegyzéséhez,
8155 hrsz. alatti területből 64 m2 nagyságú területrész megvásárlási kérelem,
3889 hrsz-ú Sólyom u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlási kérelme,
Ipari Parkban 1000 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem,
4729/4/A/91 hrsz. alatti garázs megvásárlási kérelme.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

NAPIREND:

Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1.) Kiskunhalas Város 2008 évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester
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2.)Kiskunhalas Város Településrendezési Terve
2008. évi részleges módosítását alátámasztó fejlesztési
döntés.

Dr. Várnai László
polgármester

3.)Kiskunhalas város építészeti értékeit tartalmazó
rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

4.) Kiskunhalast Pirtóval összekötő kerékpárút
megvalósításához egyes területek kisajátítása illetve
megvásárlása.

Dr. Várnai László
polgármester

5.) A közterület használat szabályozásáról szóló
rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

6.)Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi
munkájáról beszámoló.

Dr. Várnai László
polgármester

7.)BKKM-i szakképzési Non-profit Gazdasági Társaság
létrehozását szolgáló szerződés és azzal összefüggő
kötelezettségvállalás.

Dr. Várnai László
polgármester

8.)Művészeti- és Sport-ösztöndíj szabályzatok módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

9.) Martonosi Pál Városi könyvtár igazgatói munkakör
betöltésére pályázat kiírása.

Dr. Várnai László
polgármester

10.) 2008/2009 tanévben indítható csoportok, osztályok.

Dr. Várnai László
polgármester

11.)”Kiskunhalasi Kistérségi szociális alapszolgáltatás
és gyermekjóléti alapellátási komplex fejlesztése”
c. pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

12.) Beszámoló a Halasi Kistérségi Társulás 2007. évi
tevékenységéről.

Dr. Várnai László
polgármester

13.)A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodásának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

14.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

15.)Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

16.) A „Halasi Csipke „ Közalapítvány Alapító
Okiratának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

17.)HM lakások bérlőkijelölési jogának megvásárlása.

Dr. Várnai László
polgármester
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18.) Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítvány
és a Kiskunhalas Történeti Kutatások Közalapítvány
megszűntetése.

Dr. Várnai László
polgármester

19.) Halas-T Kft. működése teljes körű vizsgálatáról
szóló beszámoló.

Dr. Várnai László
polgármester

20.)Intézményi felújítási keret felosztása.

Dr. Várnai László
polgármester

21.)”Kun Összefogás” Konzorciumhoz való csatlakozás.

Dr. Várnai László
polgármester

22.) Kun emlékmű felállítása.

Dr. Várnai László
polgármester

23.) Összefüggő járdaépítés támogatásra hozott
84/2007.Kth.sz. határozat módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

24.)Hozzájárulás a DÉMÁSZ használati jog
bejegyzéséhez.

Dr. Várnai László
polgármester

25.)8155 hrsz. alatti területből 64 m2 nagyságú
területrész megvásárlási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

26.) 3889 hrsz-ú Sólyom u. 1. szám alatti ingatlan
megvásárlási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

27.) Ipari Parkban 1000 m2 terület megszerzésére
vonatkozó kérelem.

Dr. Várnai László
polgármester

28.)4729/4/A/91 hrsz. alatti garázs megvásárlási kérelme. Dr. Várnai László
polgármester
29.)Interpellációs válaszadás.
30.) Képviselői interpellációk.

00001 Új napirendi pont
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város 2008 évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács határozata mellékelve.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
15

Az előterjesztést kiegészítettek a könyvvizsgálói véleménnyel. Ezzel együtt terjeszti be
tárgyalásra.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és javasolja a rendelet módosítás elfogadását a
képviselő-testületnek.
No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 15:56:29

>513<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 14/2008 ( VI.4)
sz. rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2008(VI.04) számú rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító
6/2008./II.27/Ktr. számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.
1§
A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul:
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
6 945 793 E Ft-ban,
ezen belül:
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-

működési célú kiadást
a kiadásokon belül:
a személyi kiadásokat
a munkáltatót terhelő járulékokat
a dologi jellegű kiadásokat
céltartalékot
általános tartalékot
államháztartási tartalékot
az ellátottak pénzbeli juttatását
pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
működési célú hitel visszafizetést

5 508 711 E Ft-ban,
2 246 106 E Ft-ban,
709 190 E Ft-ban,
1 242 697 E Ft-ban,
39 808 E Ft-ban,
50 000 E Ft-ban,
- E Ft-ban,
144 E Ft-ban,
1 183 266 E Ft-ban,
37 500 E Ft-ban,

-

a felhalmozási célú kiadást:
1 437 082 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- az önkormányzat felújításai összegét
409 918 E Ft-ban,
- az önkormányzat beruházásai összegét
568 894 E Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadást
63 000 E Ft-ban,
- fejlesztési célú hiteltörlesztését
73 556 E Ft-ban,
- céltartalékot
321 714 E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 823,5 főben határozza
meg.
2§
A R. 1/a., 1/b., 2., 3., 4/a., 5., és 5/12.
számú mellékletei helyébe e rendelet
azonos számú mellékletei lépnek.
Záró rendelkezés
3.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.”

00002 Új napirendi pont
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA.
Napirend tárgya:
Kiskunhalas Város Településrendezési Terve 2008. évi
részleges módosítását alátámasztó fejlesztési döntés.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
felvetődött a határozati javaslat első részével kapcsolatban több kérdés.
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ülésén

Az Állami Főépítészi Irodából szervzett információja alapján a terület tulajdonosa
által kért rendezési terv módosításra a szakma szabályai szerint nincs lehetőség.
Egy telek övezeti besorolása, valamint az egy mezőgazdasági területen biztosítható
10 %-os beépíthetőség szakmai nonszensz.
A határozat megváltoztatása nem lehetséges. Kéri a képviselő-testületet, hogy
foglaljon állást ebben az ügyben, mert ez az ügy még másik harminc területet is érint.
Amennyiben a döntést elhalasztják, akkor a Rendezési Terv módosítása a várakozó
ügyfélnek komoly érdeksérelmet okoz.
Dr. Várnai László polgármester:
A Fejeték mocsár terület
melletti telek beépítettségét 3%-ról 10%-ra kérik
megváltoztatni, amit nem javasol a főépítész. A szakmai egyeztetések szintén nem
javasolják.
Második kérelem, hogy a Lidl Áruház esetleges építkezésével kapcsolatban a
településközponti vegyes besorolást kéri kiterjeszteni a környező ingatlanokra is.
Építmény magasság értékét szeretnék visszavenni.
Második részben akarategység van. Első részre a szakmai magyarázatot most adta
meg a főépítész úr.

Kérdések
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Horgásztóval szemben a 055/128 hrsz, az az ingatlan ami magas kőfallal körbevett?
Dr. Várnai László polgármester:
Igennel válaszol.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A határozati javaslat második része nem támogatandó. Volt más lehetőség felajánlva
erre a város más részén ?
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Mekkora az ingatlan, mekkora a 3%-a?
Tóth Péter főépítész:
Lidl Áruházlánc megvásárolta ezt a területet, tárgyalás során már ezen a területen
tulajdonosi pozícióban voltak. Nem voltak abban a helyzetben, hogy más ingatlant
felajánljanak. Azért sem tehetnék meg, mert magántulajdont nem ajánlhatnak fel.
A terület pár négyzetméter híján 6000m2-s , beépítési lehetőség 180 négyzetmétert
biztosít, ami alá pince építhető és a tetőtér is hasznosítható beépítéssel.
Hozzászólások
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Pajor Kálmán képviselő:
Ez a térkép alkalmatlan a döntéshez. Nem tartalmazza
szomszédságában korábban építési engedélyt kapott épületeket.

az

ingatlan

Nem egy telekről volt szó, hanem egy blokkot a szomszédos telkekkel együtt
soroljanak át. Ezt kéri megvizsgálni.
Ez a terület nem mezőgazdasági hasznosítású. Életszerűséget is meg kell vizsgálni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Megoldást keressenek és kéri, hogy ajánljanak fel a megvalósításra alkalmas
területet számukra.
Tóth Péter főépítész:
Nincsenek abban a jogi helyzetben, hogy a vásárlót terelgessék magántulajdoni
ingatlanok felé. A rendelkezésre álló lehetőségeket felajánlja természetesen.
A térkép azért hiányos, mert a földhivatalba az állampolgárok nem jelentik be az
építkezéseket és így nem kerül fel a térképre. Visszautasítja, hogy szándékosan
megtévesztő térképet adott volna az előterjesztés mellé.
Dr. Várnai László polgármester:
Tényekre kell figyelemmel lenni. Azt kell eldönteni, hogy szeretnék –e ha a
természetvédelmi terület mellett megemelnék a beépítési százalékot. A főépítész
szerint a felső hatóságok ezt nem tartják jónak.
Bizottság javaslat, hogy válasszák kétfelé a határozati javaslatot .
Módosító javaslat, hogy a határozat tervezet első pontjáról most ne döntsenek. Erről
kér szavazást.
No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 16:12:13

>514<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

10
7
2

52.63%
36.84%
10.53%

41.67%
29.17%
8.33%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

24

100.00%

100.00%
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Dr. Várnai László polgármester:
Az eredeti előterjesztett határozati javaslatról kéri a képviselő-testület szavazatát.
No: 5
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 16:13:39

>515<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

10
8
0

55.56%
44.44%
0.00%

41.67%
33.33%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

18
0
6

100.00%

75.00%
0.00%
25.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

160/2008. Kth
Kiskunhalas Város Településrendezési Terve
2008. évi részleges módosítását alátámasztó fejlesztési döntés.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem támogatja az előterjesztést.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Dr. Várnai László polgármester:
A következő képviselő-testületi ülésen ez a döntés megváltoztatható. Most a döntés
fentiek szerint megtörtént. A végleges döntésre addig várni kell.
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00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város építészeti értékeit tartalmazó rendelet
módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
Az előterjesztést új változatban készítette el, ami tartalmazza a bizottsági ülésen
felvetett javaslatokat.

Kérdések
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Az 1.sz. mellékletben a gömb szökőkút mellett nem szerepel a cím. Mi az oka?
Dr. Nagy Lajos képviselő:
A volt zárdaépület miért nem szerepel a listán?
Tóth Péter főépítész:
A gömb szökőkút mellett a Bocskai út megjelölés szerepel, házszám nem, mert nem
házszámos épület előtt áll.
A zárdaépületnek benne kell lenni a táblázatban.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Bocskai utca jó lenne, de az sem szerepel a szökőkút mellett.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Javasolja, hogy vegyék fel most a zárdaépületet.
Dr. Várnai László polgármester:
Mindkét észrevételt elfogadja és az előterjesztés részeként befogadja, így külön nem
szavaztat róla.
Horváth Etelka képviselő:
Martonosi Pál emléktábla felvételét kéri külön elfogadó szavazás nélkül.
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Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) tanácsnok:
Öt perc szünetet kér frakció egyeztetésre a szavazás előtt.
Dr. Várnai László polgármester:
Öt perc szünetet rendel el.
SZÜNET UTÁN
Dr. Krammer Balázs képviselő:
Szentháromság tér 5-6 sz. alatt szerepel a volt zárdaépület., aminek ideiglenesen
történő törlését kéri.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Javasolja hogy Halas külterületén vizsgálják meg van-e olyan régi tanyaépült, amit
érdemes lenne rendbe hozni és látványosságok számát ezzel is növelni.
Javasolja, hogy a Lovas Iskola régi legénységi épületét és az 1-2 és 16-os istállókat
is vonják védettség alá.
Szabó Károly képviselő:
A volt zárdaépületet le akarják bontani ?
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Leghatározottabban kéri, hogy a zárdaépület maradjon a melléklet tartalma. Fontos
épülete a városnak. Ha ott bármi épül, ezt vegyék figyelembe.
Lukács László alpolgármester:
Az épület főépület ( zárda) részét meg akarják tartani a konferencia terem építésekor.
Abba beépülne. Vannak ott rossz állapotú épületrészek, amit elbontanának. Ha most
ezt az épületet helyi védettséggel megjelölik, az eljárás lelassul. Ha ez a szándék,
nem indul el időben az építkezés.
Átmeneti jelleggel nem jelölik meg az épületet az építkezés idejére, de az új épület
védettség alá kerül.
Jekő Attila képviselő:
Ingatlanok hasznosításáról koncepciót ígértek az alpolgármester úrék. Ha ez
rendelkezésre állna, nem lenne vita ebben a témakörben.
Dr. Nagy Lajos képviselő
Szeretné, ha a volt zárdaépület szerepelne a felsorolásban, mert az egy régi
meghatározó épület. Ne bonthassák le azt.
Tóth Péter főépítész:
A rendezési terv alapján készült térképen megjelöltek azok az épületek, amelyek
helyi védettségben részesülnek. Ezen a térképen a zárda épülete Szentháromság tér
22

5.sz. alatt szerepelt, ezért került be így a mellékletbe is. Most kételyek merültek fel a
pontos cím miatt, aminek tisztázását megígéri, és a listát a helyes címre javítja, ha
erre szükség lesz.
Épület jogi kategóriája helyileg védett építészeti érték, amire a helyi építési
szabályzat tartalmaz speciális szabályokat. Az épület homlokzati jellegét meg kell
tartani, egyébként nem kell egyedi építészeti eljárás és szakhatóságok bevonása
sem.
Abban az alpolgármester úrnak igaza van, hogy a zárda két emeltes része a
védelemre érdemes, a többi része az épületnek, nem.
Dr. Krammer Balázs képviselő:
Fenntartja korábbi javaslatát, hogy a Szentháromság tér 5-6 kerüljön. ki a helyi
védettségi listáról ideiglenes jelleggel.
Dr. Várnai László polgármester:
Ez utóbbi módosító indítványt teszi fel szavazásra, miszerint a Szentháromság tér 56.sz. épület védettsége átmeneti jelleggel szűnjön meg. Amikor a tervek az
átalakításra elkészültek, akkor vissza kell helyezni a védettség alá.
No: 6
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 16:35:31

>516<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

14
3
3

70.00%
15.00%
15.00%

58.33%
12.50%
12.50%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Ezzel a módosítással az előterjesztés elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 7
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 16:36:05

>517<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

18
1
3

81.81%
4.55%
13.64%

75.00%
4.17%
12.50%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
2

100.00%

91.67%
0.00%
8.33%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 15/2008(VI.04)
sz. rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2008.(VI.04.)
rendelete
a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékének
módosításáról
1. §
(1)

A 18/2003.(VII.31)Ktr. sz. rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet
1. számú melléklete lép.
2. §

(1)

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.”

Kategória

N/Sz/E/Ép

Cím

Név

1

Ép

Alkotmány u. 4.

Babó ház

1

Ép

Alsószállás

Alsószállási pusztai iskola

1

Ép

Bundzsák I. u. 10.

főépület

1/N

N

Bundzsák I. u. 10.

melléképület
Darányi ház

1

Ép

Dózsa Gy. u. 1.

1

Ép

Dugonics u. 21.

1

Ép

Eötvös u. 2.

MABI bérház

1

Ép

Eötvös u. 20.

48-as kör
Villanytelep

1

Ép

Gimnázium u.

1

Ép

Kisfaludy u. 87.

1

Ép

Kossuth L. u. 37/A

Csipkeház

24

Védett elem

1

Ép

Köztársaság u. 4.

Gyárfás ház

1

Ép

Régi ref. temető

Baki család sírkápolnája

1

Ép

Révész Gy. u. 10.

Pázsit ház, Darányi ház

1

Ép

Római Katolikus temető

Babenyecz család sírkápolnája

1

Ép

Szabadkai út 28.

1

Ép

Szabadság tér 6.

1

Ép

Szathmári S. u. 3.

1

Ép

Széchenyi u. 38.

1

Ép

Szent György tér 9.

Gyugel ház

1

Ép

Szent Imre u. 14.

Római Katolikus plébánia

1

Ép

Szentháromság tér 9.

1

Ép

Téglagyár

1

Ép

Vörösmarty u. 64.

2

Ép

Ady E. u. 16.

2

Ép

Ady E. u. 1-Szász K. u. 4.

2

Ép

Ady E. u. 21.

2

Ép

Ady E. u. 4.

Pázsit ház

2

Ép

Ady E. u. 7.

Zsótér ház

2

Ép

Alkotmány u. 17.

2

Ép

Alkotmány u. 6.

2

Ép

Állomás u. 6.

2

Ép

Arany J. u. 17.

Felsővárosi Ált. Iskola

Pázsit ház

Wiegand villa

2

Ép

Arany J. u. 21.

2

Ép

Árpád u. 12.

Molnár ház

2

Ép

Árpád u. 22.

Krammer ház

2

Ép

Árpád u. 3.

2

Ép

Árpád u. 41.

Katolikus kántorlakás

2

Ép

Árpád u. 4.

Polgárház

2

Ép

Árpád u. 41.

2

Ép

Árpád u. 6.

2

Ép

Attila u. 6.

2

Ép

Bajcsy Zs. u. 18.

2

Ép

Bajcsy-Zs. u. 22.

2

Ép

Bajcsy-Zs. u. 7.

2

Ép

Bajnok u. 5.

2

Ép

Batthyány u. 6.

2

Ép

Béke u. 4.

2

Ép

Béke u. 5.

2

Ép

Bethlen G. tér 1.

Fekete ház

2

Ép

Bethlen G. tér 7-8.?

Gazdasági bank

2

Ép

Bokányi D. u. 8.

Úri Kaszinó

2

Ép

Csillag u. 11.

2

Ép

Dékány Á. u. 6.-8.

2

Ép

Dékány Á. u. 9.

Zilah ház

Schneider villa

2

Ép

Eötvös u. 19.

2

Ép

Eötvös u. 4.

Gazdasági Egyesület épülete

2

Ép

Garbai S. u. 6.

Tóth féle bérház

2

Ép

Garbai S. u. 8.

Református Internátus

2

Ép

Hajnal u. 5.

2

Ép

Harangos tér 2.

2

Ép

Hársfa u. 1.

2

Ép

Hősök tere 5.

2

Ép

Hunyadi u. 1.

2

Ép

Hunyadi u. 12.

2

Ép

Hunyadi u. 16.

2

Ép

Hunyadi u. 30.

2

Ép

Huszár u. 7.

2

Ép

Jókai u. 39.

2

Ép

Jókai u. 4.

2

Ép

Jókai u. 61.

2

Ép

József A. u. 21.

2

Ép

József A. u. 5.

Weisz ház

Skribanek ház
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2

Ép

Kálvin tér 2.

2

Ép

Kard u. 14.

2

Ép

Kárpát u. 20.

2

Ép

Katona J. u. 8.

2

Ép

Kígyó u. 5.

2

Ép

Kisfaludy u. 113.

2

Ép

Kisfaludy u. 60.

2

Ép

Kisfaludy u. 64.

2

Ép

Kisfaludy u. 96.

2

Ép

Kmeth S. u. 16.

2

Ép

Kmeth S. u. 21.

2

Ép

Kmeth S. u. 9.

Gazdasági malom

2

Ép

Kossuth L. u. 1.

Takarékpénztár

2

Ép

Kossuth L. u. 2.

Árvay bérház

2

Ép

Kossuth L. u. 14.

Református Gimnázium

2

Ép

Kossuth L. u. 21.

Babó villa

2

Ép

Kossuth L. u. 35.

Schneider villa

2

Ép

Kossuth L. u. 37.

Schneider villa

2

Ép

Köztársaság u. 2.

Kolozsváry ház, Múzeum
Gyárfás ház

2

Ép

Köztársaság u. 7.

2

Ép

Köztársaság u. 8.

2

Ép

Lovag u. 15.

2

Ép

Május 1. tér 2.

2

Ép

Nyárfa u. 3.

2

Ép

Nyíl u. 2.

2

Ép

Ősök tere 1.

2

Ép

Ősök tere 2.

2

Ép

Ősz u. 15.

2

Ép

Paprika A. u. 11.

2

Ép

Paprika A. u. 30-32.

2

Ép

Paprika A. u. 7.

Kocsis ház

Szathmáry ház

Egyed Izsák ház

2

Ép

Paprika A. u. 9.

2

Ép

Petőfi S. u. 1.

2

Ép

Petőfi S. u. 11.

2

Ép

Petőfi S. u. 14.

2

Ép

Petőfi S. u. 15.

2

Ép

Petőfi S. u. 17.

2

Ép

Petőfi S. u. 38.

2

Ép

Petőfi S. u. 46.

2

Ép

Petőfi S. u. 7.-9.

Ipartestület székháza

2

Ép

Petőfi S. u. 8.

Kohn ház, Nagykálózi ház

2

Ép

Posta u. 2.

2

Ép

Posta u. 3.

2

Ép

Posta u. 4.

2

Ép

Révész Gy. u. 5.

2

Ép

Rózsa tér 1.

2

Ép

Szabadkai út 2.

2

Ép

Szabadkai út 6.

2

Ép

Szabadkai út 7.

2

Ép

Szabadkai út. 1.

2

Ép

Szabadság tér 3.

Felsővárosi óvoda

2

Ép

Szabadság tér 7.

Paczolay ház

2

Ép

Szántó Kovács u. 8.

2

Ép

Szász K. u. 10/A

Polgárház

2

Ép

Szász K. u. 12.

Polgárház

Izraelita hitközség háza
Kohn ház, Nagykálózi ház

Gazdaház

Alsóvárosi iskola

2

Ép

Szász K. u. 27.

2

Ép

Szász K. u. 33.

2

Ép

Szász K. u. 4. - Ady E. u. 1.

2

Ép

Szász K. u. 8.

Polgárház

2

Ép

Szász K. u. 9.

Polgárház

2

Ép

Szathmári S. u. 2.

Ref. kör

2

Ép

Szathmári S. u. 4.

Bibó-Szász kúria
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2

Ép

Széchenyi u. 17.

2

Ép

Széchenyi u. 21.

2

Ép

Széchenyi u. 65.

2

Ép

Széchenyi u. 9.

2

Ép

Szent Imre u. 1.

Zilah ház

2

Ép

Szent Imre u. 2.

Kálmán szanatórium

2

Ép

Szent Imre u. 5.

2

Ép

Szent Imre u. 6.

2

Ép

Szentháromság tér 6.

2

Ép

Szilády Á. u. 10.

2

Ép

Szilády Á. u. 13.

2

Ép

Szilády Á. u. 14.

2

Ép

Szilády Á. u. 15.

2

Ép

Szilády Á. u. 16.

Rupnik ház

2

Ép

Szilády Á. u. 17.

Péter-Monszpart ház

2

Ép

Szilády Á. u. 18.

Polgárház

Gál ház, Soket ház

2

Ép

Szilády Á. u. 19.

Adóhivatal

2

Ép

Szilády Á. u. 2.

Ref. leányiskola

2

Ép

Szilády Á. u. 22.

2

Ép

Szilády Á. u. 26.

2

Ép

Szilády Á. u. 27.

Dobozy ház

2

Ép

Szilády Á. u. 29.

Rocsek ház

2

Ép

Szilády Á. u. 3.

2

Ép

Szilády Á. u. 34.

2

Ép

Szövetség tér 1.

Harnoi ház

2

Ép

Szövetség tér 8.-10.

Szanyi ház, Babó ház

2

Ép

Tábor u. 1.-Arany J. u. 9.

2

Ép

Táncsics u. 5.

Polgárház

2

Ép

Tanya kocsimúzeummal

Tanya kocsimúzeummal-Latabár ház

2

Ép

Thorma J. u. 3.

2

Ép

Tó u. 14.

2

Ép

Vajda u. 2.

Brinkus ház

2

Ép

Vasút u. 2.

Schneider cég óvodája

2

Ép

Vasút u. 3.

2

Ép

Vihar u. 1.

2

Ép

Vörösmarty u. 32.

2

Ép

Vörösmarty u. 52.

2

Ép

Vörösmarty u. 60.

2

Ép

Vörösmarty u. 62.

2

Ép

Vörösmarty u. 65.

Klein ház

2

Ép

Bogárzó külterület

Bogárzói iskola

2

Ép

Rekettye külterület

Rekettyei I. sz. iskola

2

Ép

Rekettye külterület

Rekettyei II. sz. iskola

2

Ép

Inoka külterület

Inokai iskola

3

Ép

Alkotmány u. 2/B

3

Ép

Arany J. u. 19.

ablakok

3

Ép

Bajcsy-Zs. u. 29.

kerítés

Ablak, veranda, kerítés

3

Ép

Csillag u. 1.

oromzat

3

Ép

Dékány Á. u. 19.

faoszlop, veranda

3

Ép

Harangos tér 7.

oromzat

3

Ép

Hattyú u. 20.

veranda, kerítés

3

Ép

Kmeth S. u. 2.

3

Ép

Kossuth L. u. 8.

3

Ép

Szentháromság tér 8.

fedés, bejárat
ablak, oromzat, fedés

homlokzatdíszek
Kohn ház

vasoszlop

3

Ép

Zrínyi u. 25.

3

Ép

Kisfaludy u. 54.

3

Ép

Kossuth u. 13.

3

Ép

Szilády Á. u. 5-7.

utcai homlokzat északi traktusa, bejárati
kialakítás, nyíláskeretező motívumok, er

3

Ép

Vörösmarty u. 42.

Vörösmarty utcai homl.

Kisfaludy utcai homlokzat
Berki ház
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homlokzati vakolatdíszek

Kategória

N/Sz/E/Ép

3

Sz

Katolikus temető

Cím
Temetői feszület

Név

3

Sz

Szent Imre u.

Mária kis Jézussal

3

Sz

Alsószállás

Emlékkereszt

Kovács L.

3

Sz

Csipkeház

Erzsébet királynő szobra

Nagy Kálmán
Damkó József

3

Sz

Kussuth L. u.

Búsuló kuruc

3

Sz

Szent Imre u.

Szentháromság szobor

3

Sz

Hősök tere

Hősök szobra ( I. vh. )

3

Sz

Zsana I. ker.

Emlékkereszt

Alkotó

Szentgyörgyi István-Hikisch Rezső

3

Sz

Szilády Á. u.

Szilády Áron mellszobra

3

Sz

Felsőkistelek

Útszéli kereszt

Szentgyörgyi István

3

Sz

Hősök tere

Országzászló emlékmű

3

Sz

Fazekas G. u. 1.

Huszárló

Gulyás József

3

Sz

Katolikus temető

Kőkereszt feszület

Kiss József

Falusi Mihály-Gulyás Józef

3

Sz

Szabadság tér

Gábor Áron mellszobra

Szikszai Gyula

3

Sz

Csipkeház

Markovits Mária dombormű

Kucs Béla

3

Sz

Köztársaság u. 2.

Menekülő

Sámuel Kornél

3

Sz

Köztársaság u. 2.

Női akt

Szamovolszky Ödön

3

Sz

Szilády Gimnázium

Szilády Áron dombormű

Szebényi Imre

3

Sz

Zeneiskola

Munkás paraszt szövetség

Vass Károly

3

Sz

Köztársaság u. 2.

Thorma János dombormű

Búza Barna

3

Sz

Hősök ligete

Nöi lovas szobor

Szabó Iván

3

Sz

Városi Könyvtár

Madaras lány

Simon Ferenc

3

Sz

Szilády Gimnázium

Kiskun Tudomány

Szebényi Imre

3

Sz

Fazekas G: Ált. Isk.

Halasi Csipke

Nyírő Gyula

3

Sz

Semmelweis Kórház

Semmelweis Ignác dombormű

Humenyánszky Jolán

3

Sz

Semmelweis tér

Hírnök

Marton László

3

Sz

Semmelweis tér

Három tavasz emlékmű

Kerényi József

3

Sz

Kossuth L. u. 39.

II. Rákóczi Ferenc mellszobra

Andreas Papachristos

3

Sz

Felsővárosi Ált. Isk.

Kamasz Radnóti

Melocco Miklós

3

Sz

Semmelweis Kórház

Halasi Vénusz

Péter Zsuzsa

3

Sz

Református Imaház

Petőfi Sándor szobra

Mihály Gábor

3

Sz

Keceli út

Tanácsköztársaság emlékmű

Buda István

3

Sz

Nyírfa utca

Ülő nő

Veszprémi Imre

3

Sz

Bocskai u.

Gömb szökőkút

Mihály Gábor

3

Sz

Szűts József Ált. Isk.

Szűts József mellszobra

Búza Barna

3

Sz

ÁMK előtér

Munkácsy Mihály

Pátzay Pál

3

Sz

Református Imaház

Református Egyház címere

Darányi Dénes

3

Sz

Bajza u. 14.

Kopjafa Fáy Andrásnak

Barabás Nándor

3

Sz

Bethlen G. tér

Garbai Sándor mellszobra

Kalló Viktor-Skoda Lajos

3

Sz

Kossuth L. u. 25.-27.

Hild emlékoszlop

Benedek György

3

Sz

Hősök tere

II. világháborús emlékmű

Pogány Gábor Benő

3

Sz

ÁMK előtér

Kós Károly mellszobra

ifj. Kós Károly

3

Sz

Bocskai u. 11.-12.

Thorma János mellszobra

Mozer Ilona

3

Sz

Majsai út 2.

Kopjafa az elhunyt igazgatóknak

Orbán Balázs

3

Sz

Bethlen G. tér

Hollók

Barth Károly-Kuminka István
Barth-Mozer-Kuminka

3

Sz

Kossuth L. u. 37/A

Csipkevarró

3

Sz

Református templom

Csokonai emléktábla

Molnár Jenő

3

Sz

Bethlen G. tér

56-os kettős kopjafa

Kosza István-Székely Tibor

3

Sz

Csipkeház

Stepanek Ernő dombormű

Molnár Jenő

3

Sz

Kosusth L. u.

Kossuth Lajos dombormű

Margó Ede-Csák Attila

3

Sz

Felsőszállás

Felsőszállási iskola emlékoszlop

Pálosi Mihály

3

Sz

Bokányi u. 1.

Thorma János szobor

Szabó Vera

3

Sz

Bokányi u. 1.

Batthyány Lajos-Aradi vértanúk emlékműve

Bartos Endre-Csák Attila

3

Sz

Szilády Gimn. udvara

Thúry József kopjafa

3

Sz

Református parókia

Milleneumi kopjafa

Kosza István

3

Sz

Felsőszállási iskola

Emlékkereszt

Vili Gábor

3

Sz

Sóstó

Árpád kori falu jeloszlopa

Csák Attila-Babud László

3

Sz

Szabadság tér

Gábor Áron tüzérezred emlékműve

Babud László-Duffek Tivadar

3

Sz

Mártírok u. 23.

Szent László

Wolford László

3

E

Református templom

Emléktábla a templom építéséről 1.

3

E

Református templom

Emléktábla a templom építéséről 2.

28

3

E

Sóstói csárda

3

E

Városháza főbejárat

Emléktábla a csárda bővítéséről
A városháza építésének emléktáblája

3

E

Szilády Gimn. előcsarnoka

A gimnázium hősi halottjai

3

E

Zsinagóga

I. világháborús hősi halottak emléktáblája

3

E

Szász Károly u. 33.

Szász Károly emléktábla

3

E

Zsinagóga

Susman Sofer emléktábla

Stepanek Ernő-Seenger Béla
Kannás Lajos

3

E

Katolikus templom

Baranyi László emléktála

Gulyás József

3

E

Zsinagóga

II. világháborúban elesett halasi zsidók 1.

Csábi László

3

E

Zsinagóga

II. világháborúban elesett halasi zsidók 2.

Csábi László

3

E

Zsinagóga

Halasról elszármazott zsidó mártírok

Csábi László

3

E

Városháza

1848-as centenáriumi emléktábla

3

E

Zsinagóga

Bleier Mór emléktábla

3

E

Kossuth L. u. 15/B

Szent Erzsébet emléktábla

3

E

Keceli út 246.-248.

1919-es mártírok emléktáblája

3

E

Kossuth L. u. 6.

Halasi Földmunkás Szervezetek emléktáblája

Malisák László

3

E

Kuruc vitézek tere 35.

Földgáz-bekötés emléktábla

Szanyi Béla

3

E

Katolikus templom

Boskó Vilmos emléktábla

Szanyi Béla

3

E

Molnár u. 6.

Halasi Vörös Újság emléktábla

Malisák László

3

E

Baky-kastély

Lakatos Vince emléktábla

Malisák László

Csábi László

3

E

Köztársaság u. 4.

Gyárfás István emléktábla

Malisák László

3

E

Szathmáry S. u. 18.

Nagy Czirok László emléktábla

Malisák László

3

E

Csipkeház

Stepanek Ernő emléktábla

3

E

Hősök tere 2.

Református Imaház emléktábla

3

E

Katolikus temető

Babenyecz kápolna emléktábla

Szanyi Béla

3

E

Bethlen G. tér

Garbai emléktála

Szanyi Béla

Szanyi Béla

3

E

Szilády Gimnázium

Szilády Áron emléktábla

Szanyi Béla

3

E

Köztársaság u. 8.

Kisdedóvó emléktábla

Malisák László
Csábi László

3

E

Vasútállomás

A fasiszta terror áldozatainak emléktáblája

3

E

Zsinagóga

A zsinagóga építésének emléktáblája

3

E

Szilády Gimnázium

A II. világháború és az 56-os forr. áld.

Tömör János

3

E

Zsinagóga

Adományozók emléktáblája

Csábi László

3

E

Csipke Hotel

Nagy Szeder István emléktábla

Szanyi Béla

3

E

Mátyás tér 4.

Villanytelep emléktábla

Rácz Fodor Katalin

3

E

Thorma János Múzeum

1848-as jubileumi emléktábla

Szanyi Béla

3

E

Városháza

1848-as jubileumi emléktábla

Szanyi Béla

3

E

Vasútállomás

Baross Gábor emléktábla

3

E

Református templom

A ref. templom 175. évfordulója

ifj. Szanyi Béla

3

E

Thorma János Múzeum

Halasi Múzeum emléktábla

Zalatnay-Fritz-ifj.Szanyi

3

E

Bibó István Gimn.

Bibó István emléktábla

Molnár Jenő-ifj. Szanyi Béla

3

E

Bibó István Gimn.

Iskola-jelző tábla

Molnár Jenő-ifj. Szanyi Béla
ifj. Szanyi Béla

3

E

Bethlen G. tér

Idősek nemzetközi éve emléktábla

3

E

Felsővárosi Ált. Isk.

Halas a hatalmas emlékfal

Rajnai Gabriella-Mester Sándor

3

E

Fazekas G. u. 1.

Emléktábla a lovasoknak

ifj. Szanyi Béla
Szanyi Béla

3

E

Bibó István Gimn.

Horváth István emléktábla

3

E

Thorma János Múzeum

Nagy Czirok László emléktábla

3

E

Thorma János Múzeum

Nagy Szeder István emléktábla

3

E

Kosusth L. u.

Kuruc emléktábla

3

E

Gimnázium u.

100 éves a villamosítás emléktábla

3

Sz

Szentháromság tér

Kálvária szoborcsoport

3

Sz

Kossuth u. 37/a

Fridrich Lajos mellszobra

Rácz Fodor Katalin

3

Sz

Kossuth u. 37/a

Gyárfás István mellszobra

Rácz Fodor Katalin

3

E

Semmelweis tér

Európa kút

3

E

Városháza

56-os forradalom 50 éves évfordulója

Szalai József - Papp Csaba

3

E

Városháza

56-os sortűz áldozatai emléktábla

Kindl Sándor

3

E

Semmelweis tér

Európa elrablása

Heinrich Schreiber

3

Sz

Kosusth u. 37/a

Tormássy János mellszobra

Fritz Mihály

3

E

Szilády Gimn. előcsarnoka

Honfoglalás, államalapítás, kereszténység

3

E

Szilády Gimn. előcsarnoka

Eltávolított tanárok emléktáblája

3

E

Szilády Gimn. előcsarnoka

A tanárok tiszteletére emléktábla

3

E

Kiskunhalas-Tázlár határa

Határkő 2006

Halász Balázs - Vili Gábor

3

E

Kiskunhalas-Harkakötöny

Határkő 2007 (Balog hegy)

Halász Balázs - Vili Gábor

29

3

E

Kiskunhalas-Pirtó határa

Határkő 2008

3

Sz

Szent Imre u.

Feszület Máriával

3

E

Bocskai utca

Bocskai emléktábla

3

E

Szövetség tér

Martonosi Pál emléktábla

Halász Balázs - Vili Gábor
Rácz Fodor Katalin

00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalast Pirtóval összekötő kerékpárút megvalósításához
egyes területek kisajátítása illetve megvásárlása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
Pályázati kiírás feltétele, hogy a kialakításhoz szükséges a területtel rendelkezzen
az önkormányzat, vagy előszerződés is elegendő? Mi történik, ha a pályázat
sikertelen lesz és a területet már megvásárolta asz önkormányzat?
Tóth Péter főépítész:
A kerékpárút pályázat bonyolítója a Kistérségi Humánszolgáltató Iroda, de az
önkormányzatok maguk döntenek a szükséges terület sorsáról. A Városgazda Zrt
megkereste a Polgármesteri Hivatalt azzal, hogy az általuk leírt szöveg szerint az
előterjesztést készítsék el.
Az ingatlanok megszerzése pályázati feltétel. Abban az esetben, ha sikertelen lesz a
pályázat, akkor sem kerül hátrányos helyzetbe, mert egy későbbi pályázat esetén
már rendelkezik a szükséges területtel. Közel 2 milliós vásárlási értékről van szó, ami
a költségvetés szempontjából sem túl jelentős összeg.

Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A telkek becsült ára között előfordul tízszeres árkülönbség is. Mi az oka ennek?
Dr. Várnai László polgármester:
Az értékbecslés a szöveges indokolást is tartalmazza, el kell olvasni.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezetről kéri a képviselők
szavazatát.
No: 8
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 16:42:44
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Egyszerű

Eredménye
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Tartózkodik

18
0
1

94.74%
0.00%
5.26%

75.00%
0.00%
4.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

161/2008. Kth
Kiskunhalast Pirtóval összekötő kerékpárút
megvalósításához egyes területek kisajátítása, illetve
megvásárlása.
Határozat
•

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas
közigazgatási területét érintő és az 53. sz. főút mellett tervezett kerékpár út
megépítése céljából az 1. sz. mellékletben szereplő, kisajátítással nem érintett
területek esetében az adás-vétel lefolytatásával megbízza a Halasi
Városgazda Zrt.-t, egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges
szerződések aláírására.

•

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas
közigazgatási területét érintő és az 53. sz. főút mellett tervezett kerékpár út
megépítése érdekében, terület- és településrendezés céljából kisajátítást
kezdeményez a 2. számú mellékletben szereplő ingatlanokkal kapcsolatban.

•

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kisajátítási eljárás megindítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Valaczkai László Halasi Városgazda Zrt vezérigazgatója
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közterület használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
No: 9
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 16:43:42
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város16/2008.(VI.04)
számú rendeletét az alábbiak szerint:
„ KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
16/2008.(VI.04.) r e n d e l e t e
a közterület használat szabályozásáról szóló
28/2004. (VI.02.) számú rendeletének
módosításáról

1. §
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A rendelet preambulum része az alábbiak szerint módosul:
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.
törvény a helyi önkormányzatokról 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
2.§
A rendelet 4. § -a az alábbiak szerint módosul:
A közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolnia kell a
kérelemben megjelölt tevékenység ellátásához jogszabályban előírt
hozzájárulásokat.
3.§
A rendelet 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) Kiskunhalas város polgármestere – kérelemre – (közcélú non-profit)
karitatív, jótékonysági, környezetvédelmi, ismeretterjesztő, oktatási,
művelődési, egészségvédelmi, kulturális és sport rendezvény, kiállítás, vásár,
piac rendezése esetében a közterület-használati díj megfizetését illetően
mentességet adhat.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.”

00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi munkájáról
beszámoló.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Az előterjesztés tartalmazza, hogy a Polgármesteri Hivatal ellenőrzési és rendészeti
főosztálya ellenőrzést végzett. Kérdezi, hogy hiányosságot feltártak az ellenőrzés
során?
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Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke:
Hiányosságot, hibát nem állapítottak meg, de ez így van évek óta. Néhány
hiányosságra hívták fel figyelmüket.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő.
Utcabizalmiak jobban figyeljenek a Határ utcai cigánysorra. Három hete nem
szállították el a lakóháztól 200 méterre elhelyezett szeméttároló konténert. Azt is
hibának tartja, hogy messze van a házaktól a tároló. A szolgáltató ígéretet tett,
hogy azonnal elszállítatja a konténert. Azért maradt ott, mert nem kapott jelzést,
hogy megtelt.
Tájékoztatást kér a cigányság foglalkoztatásáról, különös tekintettel a Baromfi
Feldolgozó Zrt. létszám leépítésére.
Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke:
Az elhangzottak reagálva elmondja, hogy az utcabizalmiak beszólnak a
szolgáltatónak, ha megtelik a konténer. Jobb kommunikációt szeretnének mindkét
oldalról, de javítása érdekében nekik is van tennivalójuk. Törekedni fognak a
jövőben arra, hogy gördülékenyebben történjenek ezek a feladatok.
Foglalkoztatás
körülményei nem javultak. A Baromfi Feldolgozó Zrt létszám
leépítése súlyosan érintette a cigányokat.
A Munkaügyi Hivatallal és a Városgazda Zrt-vel együttműködve sikerül a
munkanélkülieket is kereseti lehetőséghez juttatni.
Az Esély Cigány Módszertani Központtal sikerült kiközvetíteni cigány származású
embereket, ami enyhített ezen a gondon.
A Regionális Hulladékgyűjtő Telep beindulásával ismét remény nyílik újabb
munkahelyek teremtésére.
A jövőben vizsgálják saját hatáskörben származásukat, helyüket a társadalomban
és azt, hogy mit a feladatuk.
Holnap erről tartanak szakmai fórumot, amire meghívja a jelenlévőket.
Tájékoztatja még a képviselő-testületet, hogy az Önvédelmi Csoporttal a cigányság
egy nagyszabású gyermekrajz versenyt bonyolítottak le. Több mint 100 gyermek vett
ezen részt. Komoly rajzokat láthattak, ami nagy örömöt okozott minden jelenlévő
számára.
Polgárőri tevékenység elismerésére több emléklapot osztottak ki a cigány
polgárőröknek is.
Megköszöni az önkormányzat támogatását és reméli, hogy a következő évben még
több eredményről tudnak számot adni.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
No: 10
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 16:53:16

>520<

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:

162/2008. Kth
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi
munkájáról beszámoló.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Rostás László CKÖ elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00007 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: BKKM-i szakképzési Non-profit Gazdasági Társaság létrehozását
szolgáló szerződés és azzal összefüggő kötelezettségvállalás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Nem tudni, hogy Kalocsa város képviselő-testülete részt akar venni a konzorciumban
vagy nem, ezért szinte egyforma két változatú előterjesztés fekszik a képviselők előtt.
Egyikben a 13 alapító szerepel, másikban pedig 12 alapító, amennyiben Kalocsa nem
vesz részt a konzorciumban.
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A megyei közgyűlés alelnöke kérte, hogy mindkét verziót fogadja el a helyi képviselőtestület , mert a 13 alapító esetén esélyesek 1.2 milliárd támogatásnak.
A 12 alapító esetén is benne kell szerepelnie a városnak a konzorciumban, mert a II.
Rákóczi Ferenc Szakképző Iskola csak így jut szakképzési hozzájáruláshoz.
Kérdések
Dr. Krammer Balázs tanácsnok::
Az elmúlt héten élénk vita folyt erről az előterjesztésről a megyei közgyűlésben, sőt a
közgyűlés előtti frakció ülésen is.
Módosító indítványként vetette fel, hogy az „a” és „b” változat között miért van olyan
különbség, hogy Kiskunhalasnak nem jut egy felügyelő bizottsági hely. A „b”
változatban jut, ha Kalocsa kiesik az „a” változat esetében nem jut. Kérdéseire a
megyei közgyűlés egyik alelnöke Rausch Sándor azt mondta, hogy kérdezzék meg
Mester Sándort, miért nem tudta kiverekedni Kiskunhalasnak a konzorciumi ülésen
ezt a helyet. Most ezt kérdezi?
Dr. Várnai László polgármester:
Azért nem volt hatékonyabb az érdekképviselet, mert Bajának Rausch Sándor
vezetésével igen hatékony érdekképviselete volt ebben az ügyben.
Ahhoz hogy megtartsák a szakképzési támogatás lehetőséget, ahhoz komolyan
kellett venni a bajai szándékot.
Alternatív lehetőségeket is számba vettek, hogy Kiskunfélegyházával szövetkezve,
kivennék a Garbai Sándor Szakmunkásképzőt, hogy a támogatása biztosított legyen,
de ezek nem voltak működőképes ötletek.

Hozzászólások
Szabó Károly képviselő:
Halasiak hasonló véleményt képviseltek. Annyit sikerült elérniük, hogy fél év múlva
erre visszatérnek . Akkor az igényüket benyújtják. Most nem lett volna szerencsés
belenyúlni az alapításba, mert nem jegyezte volna be a cégbíróság.
Dr. Krammer Balázs tanácsnok:
Módosító indítványa, hogy 5. ponttal egészítsék ki a határozatot, miszerint:
„A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2008. december 31.
napjáig kezdeményezze az „a” változat elfogadása esetén is, hogy Kiskunhalasnak
jusson egy hely a konzorcium Felügyelő Bizottságában.
Dr. Várnai László polgármester:
Része az előterjesztésnek a módosító indítvány, ezért arról nem szavaztat, mert
akarategységet lát benne.
A vitát lezárja és a kiegészítéssel javasolja az „a” változat elfogadását.
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Határozat Elfogadva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Javasolja a „b” változat elfogadását a képviselő-testületnek.
No: 12
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:01:00
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163/2008. Kth
BKKM-i szakképzési Non-profit Gazdasági Társaság
létrehozását szolgáló szerződés és azzal összefüggő
kötelezettségvállalás.

Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért a szakképzés szervezési nonprofit gazdasági társaság társasági szerződésével és felhatalmazza a
Polgármestert arra, hogy társasági szerződést aláírja.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a társaság székhelye a Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3. legyen, illetve a gazdasági társaság a társasági
szerződésben a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatalának épületét
székhelyként. Mint tulajdonos hozzájárul, hogy a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
szakképzést
folytató
alábbi
intézményeit,
illetve
irodahelyiségét fiók telephelyként a társaság megjelölje:
-

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma,
6400 Kiskunhalas Kazinczy u. 5.
G.S. Szakközépiskolai tagintézmény
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 23.
Tanüzem
6400 Kiskunhalas, Kőrösi u. 17.
Cukrász tanüzem
6400 Kiskunhalas, Baranyai u. 1.
Tankonyha
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
6400 Kiskunhalas Szent Imre u. 13

3.

Az a) 6400 Kiskunhalas Kossuth Lajos u. 39., a b) 6400 Kiskunhalas, Majsai
u. 2. és a c) 6400 Kiskunhalas Bokréta u. 1. szám alatt található ingatlan
Kiskunhalas Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi és , mint
a) II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium épülete, b) Tanműhely és tanraktár épülete és a
c) Tanműhely (számítástechnika) funkcionál. A Képviselő-testület kijelenti ,
hogy a Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( a
továbbiakban: a Társaság ) az ingatlant telephelyeként használhatja és azt
alapszabályában feltüntetheti. Felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló
dokumentumok aláírására.

4.

A Képviselő-testület a Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( a
továbbiakban: a Társaság ) alapszabályában meghatározott tulajdoni
hányadban a Kiskunhalas Város Önkormányzatának – a társulási szerződés
végső, elfogadott formátuma értelmében meghatározottaknak - megfelelő
részvénymennyiség:
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„A” 24 db, azaz huszonnégy darab, egyenként tízezer forint névértékű,
mindösszesen kettőszáznegyvenezer forint, névre szóló, vagy
„B” 27 db, azaz huszonhét darab, egyenként tízezer forint névértékű,
mindösszesen kettőszázhetvenezer forint, névre szóló
dematerializált részvény átvételére kötelezettséget vállal. Tudomásul veszi,
hogy részvény névértékének rendelkezésre bocsátására az alapszabályban
meghatározott feltételek az irányadók. Felhatalmazza a Polgármestert az ezzel
kapcsolatos dokumentumok aláírására.
4/a) – Amennyiben a „B” változat szerinti - azaz 12 alapítóval
megalakuló társaság - alapszabály elfogadása mellett dönt a többi tulajdonos
önkormányzat illetve alapító, abban az esetben Kiskunhalas város Képviselőtestülete a soron következő testületi ülésen dönt az általa delegált felügyelőbizottsági tag személyéről.
5. Amennyiben a „A” változat szerinti - azaz 13 alapítóval megalakuló
társaság – alapszabály elfogadására kerül sor, a Képviselő-testület megbízza
a Polgármestert, hogy legkésőbb 2008. december 31-ég kezdeményezze a
társaság közgyűlésében a felügyelő-bizottság összetételének módosítását
Kiskunhalas város megfelelő képviseletének biztosítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető általa:
Bányai Gábor Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke,
Kling József a Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit
Kiemelkedően
Közhasznú
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
kijelölt
vezérigazgatója,
Klein Imre a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola igazgatója
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Művészeti és Sport ösztöndíj Szabályzatának módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Soós Árpád képviselő:
A támogatás feltételei között szerepel a dobogós helyezés. Ez pontatlan fogalom,
amit pontosítani kér.
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Szintén itt olvasható, a csapat eredményessége szempontjából a bajnoki év során
kiemelkedő tevékenység jutalmazása. Milyen minőségű csapatnál?
Pályázati feltételek között a korosztály válogatott keret tag szerepel. Milyen szinten
értendő?
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető:
Az elmúlt évben részletesen végigtárgyalták a Kiskunhalasi Sportösztöndíj Működési
Szabályzatát. Ma az előterjesztés nem erről szól.
Magyar Köztársaság Bajnoka és dobogós helyezettje mindig az I. II. és III helyezett.
Válogatott kerettagság természetesen Magyar Nemzeti Válogatott kerettagság. Ez
eddig nem okozott gondot. Az ösztöndíj évek óta jól működik.
Beszerezték a szakági szakszövetségek a szükséges igazolásokat és csatolták a
pályázathoz.
Csapateredményesség szempontjából
a bajnoki év során nyújtott kiemelkedő
teljesítményt direkt nem határozták meg milyen szinten legyen.
Fiatal sporttehetség esetében NB-s szereplő kevés van.
Hozzászólások
Soós Árpád képviselő:
Pontosításokat kéri rögzíteni, hogy ne legyen vita.
Beérkező pályázatok az Ifjúsági Sport és Informatikai Bizottsághoz érkeznek és a
döntést is ők alakítják ki. Ki kell ezt a kört szélesíteni. Módosító indítványa: A
bizottság készítsen javaslatot, amiről a képviselő-testület döntsön.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
A dobogós helyhez odaírhatják, hogy I. II. III. helyezett, de értelem szerint csak őket
szólítják fel dobogóra. Nem támogatja, hogy a döntést kivegyék az Ifjúsági, Sport és
Informatikai Bizottság kezéből.
Dr. Várnai László polgármester:
Módosításokat átvezetik. Következő testületi ülésre az Ifjúsági, Sport és Informatikai
Bizottság tárgyalja meg saját hatáskörben, és akarategység esetén hozzanak egy
módosító indítványt a következő ülésre.
Soós Árpád képviselő.
Ragaszkodik módosító indítványának megszavaztatásához.
Dr. Várnai László polgármester:
A módosító indítvány azon részéről kéri a képviselők szavazatát, hogy a képviselőtestület döntsön a sport ösztöndíj odaítéléséről.
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No: 13
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:10:34
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

Dr.Várnai László polgármester:
Az eredeti előterjesztésről kéri a képviselők szavazatát a módosítással együtt.
No: 14
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:10:53
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Határozat Elfogadva
Határozat:

164/2008. Kth
Művészeti ösztöndíj szabályzatának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület az alábbiak
szerint jóváhagyja a Kiskunhalas Város
Művészeti Ösztöndíjának működési szabályzatát (módosításokkal egységes
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szerkezetben) és egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 60/1994./ Kth.sz.
határozatát.
Kiskunhalas Város Művészeti Ösztöndíjának működési szabályzata
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete fontosnak tartja a városban folyó
művészeti tevékenységet. Tudomásul veszi és elismeri, hogy az előadói,
alkotói tevékenység, a művészeti alkotások nagyközönség elé tárása a
művészeti hivatást gyakorlók számára komoly anyagi áldozatvállalást
jelent. Ennek szem előtt tartásával, bizonyos szociális szempontokat is
figyelembe véve támogatni kívánja a város művészeti életét az alábbiak
szerint:
1.
A Képviselő-testület az éves költségvetésből Művészeti Ösztöndíjra
meghatározott összeget különít el, mely nem lehet kevesebb, mint 250 000 forint. Az
ösztöndíj
alap
felhasználását
a
Képviselőtestület
művészi
tehetségek
kibontakoztatásának segítésére rendeli el.
2.
Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást a
Polgármesteri Hivatal minden év április 30-ig alkalmas módon teszi közzé.
3.

A pályázaton való részvétel feltétele:
- kiskunhalasi iskolában történő tanulás,
- kiskunhalasi állandó lakhely,
- alap-, közép- vagy felsőfokú művészetoktatási intézményben folytatott
tanulmány, vagy ott szerzett végzettség.

4.

A pályázat igénybe vehető:
- külföldi, belföldi tanulmányút, továbbképzés mesterkurzus, költségeinek
hozzájárulására,
- koncerten, kiállításon, színházi és egyéb kiemelkedő jelentőségű kulturális
rendezvényen való szereplés költségeire,
- a pályázat nem vehető igénybe az intézményes iskolai oktatás költségeinek
fedezésre.

5.
A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani, mely beszerezhető a
Polgármesteri
Hivatal Humánpolitikai főosztályán.
A pályázati adatlapon fel kell tüntetni a pályázó jövedelemviszonyait
is. Támogatásban az részesíthető, aki esetében az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér 300 %-át.
6.

A pályázatokat az alábbi személyi összetételű bizottság bírálja el.
Rigó Béla, Szakál Aurél, Dr. Katona Józsefné, Szalai József, Szőke Antal,
Póttagok: Szarvas Lászlóné és Szűcs Károly

7.

A pályázaton kedvező elbírálásban részesülő pályázókkal az önkormányzat
polgármesteri hivatala megállapodást köt.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető általa:
Művészeti ösztöndíj elbíráló bizottság tagjai:
Rigó Béla, Szakál Aurél, Dr.Katona Józsefné, Szalai József, Szőke Antal, Szarvas
Lászlóné és Szűcs Károly
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

165/2008. Kth
Sport-ösztöndíj szabályzatának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a javaslat szerint jóváhagyja a Kiskunhalas Város
Sportösztöndíjának működési szabályzatát (módosításokkal egységes
szerkezetben) és egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 10/2006. Kth.sz.
határozatát.
Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának működési szabályzata:
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának általános célja, a város sportéletében
kiemelkedő
teljesítményt
nyújtó
versenyzők
és
fiatal
tehetségek
sporttevékenységének támogatása.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete fontosnak tartja a városban folyó
sport tevékenységet. Tudomásul veszi és elismeri, hogy a sporttevékenység,
az edzéslehetőségek biztosítása, a speciális életvitel, táplálkozás,
sporteszközök beszerzése, utazás és más a sporttal kapcsolatos járulékos
költség az azt gyakorlók számára komoly anyagi áldozatvállalást jelent.
Ennek szem előtt tartásával, bizonyos szociális szempontokat is figyelembe
véve támogatni kívánja a város sport életét az alábbiak szerint:
Az ösztöndíj odaítélésre két kategóriában történik.
● A „Kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzők” támogatása;
● 2. „Fiatal sporttehetségek” ösztöndíja.
A Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának támogatására fordítható összeg mértékét a
Képviselő-testület az adott év költségvetési rendeletében határozza meg. A
sportbizottság minden évben az összeg ismeretében, eldönti annak megoszlását a két
kategória között, illetve saját hatáskörében meghatározhat a kategóriákon belül
keretszámokat. A bírálóbizottság dönthet úgy, hogy valamelyik kategóriában abban
az évben nem ad támogatást.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a „Kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzők”
támogatásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:
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1. Kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzők támogatásának szabályzata
1.1. Célja: támogatás nyújtásával a kiemelkedő sportteljesítmény anyagi és
erkölcsi elismerése abból a célból, hogy egyrészt segítséget nyújtson a sportolóknak
eredményeik eléréséhez, megtartásához másrészt a támogatás odaítélésének
nyilvánosságával példaként állítsa azokat, akik kiváló teljesítményükkel
hozzájárultak városunk, országunk hírnevének öregbítéséhez, az egészséges, sportos
életmód példaértékű népszerűsítéséhez.
1.2.Támogatásban részesülhet az a sportoló, aki kiskunhalasi sportegyesület
igazolt tagja, az Önkormányzat sportkoncepciója szerinti kiemelten támogatott
sportág versenyzője. A támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A pályázati
adatlapon fel kell tüntetni a pályázó jövedelemviszonyait is. Támogatásban
az részesíthető, aki esetében az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a
mindenkori minimálbér 300 %-át.
1.3.A támogatás feltételei:
Egyéni sportágak esetében:
- nemzeti válogatott keret tagság
- Magyar Köztársaság Bajnoka és dobogós helyezettje (I-III. hely)
Csapat sportágak esetében:
- nemzeti válogatott keret tagja
a csapat eredményessége szempontjából a bajnoki év során nyújtott
kiemelkedő teljesítmény
A támogatási feltételek közül a pályázónak legalább eggyel kell rendelkezni, melyet a
pályázat beadásának évét megelőző évben ért el. A pályázathoz be kell csatolni a
pályázó sportszervezetének írásos támogatását, mely hivatalosan igazolja a pályázó
által elért sporteredményt és az egyesületi tagsági jogviszonyt is. A pályázatot több
egymást követő évben is be lehet adni, mindaddig amíg a feltételek fennállnak.
Nem részesülhet támogatásban az a sportoló, aki egyidejűleg Fiatal
sporttehetségek sportösztöndíjában is részesül.
1.4.A pályázat kiírása: a pályázatot minden év április 30. napjáig kell meghirdetni.
A pályázatot a Képviselő-testület Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottsága írja ki,
végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztálya gondoskodik. A
pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani. A pályázatot első alkalommal 2003.
március 31-ig kell kiírni.
1.5.A pályázat elbírálása: a határidőig beérkezett pályázatokat a Képviselőtestület Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottsága összesíti minden év május 31-ig. . A
Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt az ösztöndíjak
odaítéléséről
1.6.A támogatás folyósítása: a feltételek fennállása esetén a Képviselő-testület
évente egyszeri, egy alkalommal folyósítandó támogatást állapít meg.
1.7.A támogatásra való jogosultság megszűnése: megszűnik a támogatásra való
jogosultság egy év elteltével
1.8.A támogatással kapcsolatos ügyviteli adminisztrációs teendőket a Polgármesteri
Hivatal Humánpolitikai Főosztálya látja el.
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Kiskunhalas Város Képviselőtestülete a „Fiatal sporttehetségek” ösztöndíjának
odaítélési szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:
2. Fiatal sporttehetségek ösztöndíjának szabályzata
2.1.Célja: olyan tehetséges fiatal sportolók támogatása, akik kiemelkedő
teljesítményeket érnek el, és ezzel hozzájárulnak sportáguk, városunk és hazánk
hírnevének öregbítéséhez. Életmódjukkal példaként állíthatók korosztályuk elé,
hozzájárulva ezzel a fizikailag és lelkileg erős, egészséges, kiegyensúlyozott
generációk felnövekedéséhez.
2.2.Pályázaton résztvevők köre: a pályázaton azon kiskunhalasi állandó
lakóhellyel rendelkező fiatalok vehetnek részt, akik 14. életévüket betöltötték,
általános-, közép-, és felsőfokú tanintézetek nappali tagozatos tanulói, kiskunhalasi
sportegyesületi tagsággal rendelkeznek és olyan sportágak versenyzői, amely
elsősorban Kiskunhalas Város Önkormányzata sportkoncepciója szerint a kiemelten
támogatott kategóriába tartoznak.
2.3.Pályázati feltételek:
- felnőtt válogatott keret tagság
- magyar bajnokságon elért I-VI. helyezés
- korosztályos nemzeti válogatott keret tagság
- korosztályos magyar bajnoki cím vagy II-VI. hely elérése
A pályázati feltételek közül a pályázónak legalább eggyel kell rendelkezni, melyet a
pályázat beadásának évét megelőző évben ért el. A pályázathoz be kell csatolni a
pályázó sportszervezetének írásos támogatását, mely hivatalosan igazolja a pályázó
által elért sporteredményt is, valamint iskolalátogatási igazolást. A pályázatot több
egymást követő évben is be lehet adni, mindaddig amíg a feltételek fennállnak.
Nem részesülhet sportösztöndíjban az a személy, aki kiemelt teljesítményt nyújtó
versenyzői támogatásban részesül.
2.4.A pályázat kiírása: a pályázatot minden év április 3. napjáig kell meghirdetni.
A pályázatot a Képviselő-testület Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottsága írja ki,
végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztálya gondoskodik.
A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani. A pályázatot első alkalommal
2003. március 31-ig kellett kiírni. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni a
pályázó jövedelemviszonyait is. Támogatásban az részesíthető, aki esetében
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér 300 %át.
2.5.A pályázat elbírálása: a határidőig beérkezett pályázatokat a Képviselőtestület Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottsága összesíti minden év május 31-ig. . A
Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt az ösztöndíjak
odaítéléséről
2.6.Az ösztöndíj folyósítása: az ösztöndíjat a Képviselő-testület a feltételek
fennállása esetén egy naptári évre havi összegben ( egy évben 10 hónapra) állapítja
meg. Folyósítása évente két alkalommal történik. ( félévente egyszer 5 havi
támogatás egy összegű folyósítása ) A második félévi folyósításhoz a
kedvezményezettnek be kell nyújtani az iskolalátogatási igazolást, valamint a
sportegyesület igazolását az egyesületi tagsági viszony fennállásáról.
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2.7.Az ösztöndíj megszűnése: megszűnik az ösztöndíj egy év elteltével, illetve a
tanulói jogviszony megszűntével. Az iskolalátogatási igazolás be nem nyújtása az
ösztöndíj folyósításának megszűnését vonja maga után. Utolsó éves középiskolai,
illetve főiskolai-egyetemi hallgatók tanulmányaik befejezésének évében december 31ig jogosultak a megállapított ösztöndíjra.
2.8.A sportösztöndíjjal kapcsolatos ügyviteli adminisztrációs
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztálya látja el.

teendőket

a

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kalicz László Városi Sportiroda
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, általa:
Városi sportegyesületek
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére
pályázat kiírása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Mennyivel különbözik ez a pályázati kiírás a korábbi sikertelen kiírástól?
Jekő Attila képviselő:
Mi indokolja ezeket a plusz referenciákat , miért pont ezek kerültek be?
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
Eredeti előterjesztéstől nem különbözik a mostani. Azokat a feltételeket határozták
meg ,amit a vonatkozó jogszabály előír.
Kiegészítések bizottsági ülésen hangzottak el. Jogszabály nem tiltja, hogy előnyöket
fogalmazzanak meg. Előnyként meghatározhatja, de kötelező elemként nem emelheti
be azt a pályázati kiírásba, mert a könyvtár alaptevékenységébe közművelődési
tevékenység nem szerepelhet.
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Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Van egy pályázati folyamat, amire van három megfelelő pályázó. Nem hoznak
döntés különösebb indokolás nélkül.
Ezt követően kiírnak egy újabb pályázatot és hozzátesznek előnyt jelentő kivételeket.
Arra nem is mer gondolni, hogy megnézték melyik pályázó milyen végzettséggel
rendelkezik és ezután döntöttek az előnyökről.
Ez az eljárás nem támogatható és méltánytalan. Futják a felesleges köröket, mert a
többség nem merte felvállalni, hogy kiválasztja a neki megfelelő pályázót.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
A bizottsági javaslatban szerepel, hogy mi számít előnynek. Először erről kéri a
képviselők szavazatát.
No: 15

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:16:44

>525<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

12
6
3

57.14%
28.57%
14.29%

50.00%
25.00%
12.50%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Ezzel a kiegészítéssel javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
No: 16
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:17:29

>526<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
8

61.90%
0.00%
38.10%

54.17%
0.00%
33.33%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

166/2008. Kth
Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére pályázat kiírása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselőtestülete a Martonosi Pál Városi Könyvtár /6400
Kiskunhalas Szövetség tér 11.sz./ igazgatói állására pályázatot hirdet.
Képesítési feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év szakmai
gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közművelődési felsőfokú iskolai végzettség
• Magasabb vezetői, vagy intézményvezetői gyakorlat
• Idegen nyelv ismerete
A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben való
megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőtől számított 30 nap.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Polgármesteri Hivatal jegyzője, 6400
Kiskunhalas Hősök tere 1.sz. A megbízás időtartama 5 év.
A megbízás kezdő napja: 2008. október 1.
Befejező napja: 2013. szeptember 30.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre
vonatkozó képviselőtestületi határozatok alapján, pótlék: a pótlékalap 225%-a.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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000010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 2008-2009 tanévben indítható csoportok, osztályok.
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: 17

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:18:32

>527<

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:

167/2008. Kth
2008/2009 tanévben indítható csoportok, osztályok.
Határozat

1.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX törvény 102.§. (2) bekezdésének c) pontjára az önkormányzat által fenntartott
közoktatási intézményekben az alábbi bölcsődei, óvodai és kollégiumi
csoportszámok, iskolai osztályszámok továbbá napközis csoportszámok
indítását engedélyezi 2008/2009. nevelési évben, tanévben.

Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri
Tagóvoda
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11 óvodai csoport
2 bölcsődei csoport

3 óvodai csoport
Bóbita Óvoda és Bölcsőde Szabó Ervin Utcai
Tagóvoda
1 bölcsődei csoport
3 óvodai csoport
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Ady Endre Utcai
Tagóvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai
2 óvodai csoport
Tagóvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron
3 óvodai csoport
Utcai Tagóvoda
1 bölcsődei csoport
2 óvodai csoport
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Úti
Tagóvoda
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda
3 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Tagóvoda
3 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvoda
5 óvodai csoport
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
1 és 2. évfolyamon 2-2 osztály
3-8. évfolyamon 3-3 osztály
7 napközis csoport
Felsővárosi Általános Iskola
1-6. és 8. évfolyamon 3-3 osztály
7. évfolyamon 4 osztály
8 napközis csoport
Pirtói
Tagintézmény:
5-8
évfolyamon 1-1 osztály
Kertvárosi Általános Iskola
1-8. évfolyamon 2-2 osztály
6 napközis csoport
Szűts József Általános Iskola
1-2. és 4-6. évfolyamon 2-2 osztály
3. és 7-8. évfolyamon 3-3 osztály
6 napközis csoport
Bernáth Lajos Kollégium
8 csoport
Bibó István Gimnázium
7-8. évfolyamon 1-1 osztály
9-12. évfolyamon 4-4 osztály
II.
Rákóczi
Ferenc
Mezőgazdasági, 9-12. évfolyamon 3-3 osztály
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és szakképző 13-14. évfolyamon 3-3
Kollégium
osztály
kollégiumban 2 csoport.

2.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX törvény 3. számú melléklet II. rész 7. pontja értelmében a 2008/2009. tanév
eleji létszámok túllépését az alábbiak szerint engedélyezi:
Iskola, évfolyam

Fazekas Gábor Utcai
Iskola
1.a, 1.b osztály
Fazekas Gábor Utcai
Iskola
2.a és 2.b osztály
Bibó István Gimnázium
7. évfolyam

Kt.
Tanév eleji engedélyezett létszám
szerint
i maximális
létszá
m
26
Felülbírárali kérelmek 2008. évi
Általános
elbírálása és SNI létszám miatt
maximum 30 fő
26
Felülbírárali kérelmek 2007. évi
Általános
elbírálása és SNI létszám miatt
maximum 30 fő
30
Felülbírárali kérelmek 2008. évi
elbírálása során maximum 35 fő
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Bibó István Gimnázium
8. évfolyam

30

Felülbírárali kérelmek 2007. évi
elbírálása miatt 35 fő

3.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi

LXXIX törvény 95/A.§ (8) bekezdésében meghatározottakra a 2008/2009. tanévre
vonatkozóan az alábbi óvodai maximális csoportlétszámok és iskolai maximális
osztálylétszámok túllépésének engedélyeztetése tárgyában kérelmet nyújt be az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Dél-Alföldi Regionális
Igazgatóságához.
o Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda Virág csoportjában 26
főre, Cseresznye csoportjában 27 főre, továbbá Bajza Utcai Tagóvoda Pillangó,
Maci és Mókus csoportjában 28 főre a 3. életévüket betöltő gyermekek óvodába
lépése, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett 5 éves új belépő gyermekek
óvodai nevelése érdekében.
o Napsugár Óvodák és Bölcsőde Ady Endre Utcai Tagóvoda és Átlós Utcai
Tagóvoda nagycsoportjában 26 főre az óvodai nevelésre kötelezett 5 éves új
belépő gyermekek óvodai nevelése érdekében.
o Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Tagóvoda kiscsoportjában és középső-nagy
csoportjában 26 főre, kis-középső csoportjában 27 főre, továbbá Felsővárosi
Tagóvoda Szamóca csoportjában 26 főre, Szőlő csoportjában 28 főre a 3.
életévüket betöltő gyermekek óvodába lépése, továbbá az óvodai nevelésre
kötelezett 5 éves új belépő gyermekek óvodai nevelése érdekében.
o Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 3.b osztályában 27 főre, 4.b és 4. c
osztályában 28 főre az SNI megállapítása, az emelt szintű informatika és
testnevelés oktatás miatt.
o Felsővárosi Általános Iskola 1.b, 2.a, 2.c osztályában 29 főre 1.a 1.c ,2.b,
3.a osztályában 30 főre , 4.b osztályában 27 főre, 7.c osztályában 32 főre az
SNI megállapítása, a német nemzetiségi oktatás, továbbá az emelt szintű nyelvi
oktatás miatt.
o Bibó István Gimnázium 11.b osztályában 36 főre az előző tanévekben év
közben érkező tanulók következtében.
o II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium 10.a, 11.b, 11.c és 12.c osztályában 36 főre
az előző tanévekben év közben érkező tanulók következtében.

4.Kiskunhalas

Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX törvény 3. számú melléklet II. rész 7. pontja értelmében maximális
gyermek illetve tanulói létszám következő mértékű átlépését nevelési év,
tanítási év során abban az esetben, ha új gyermek, tanuló átvétele miatt
indokolt:
Intézménytípus, évfolyamok

Maximális létszám

Óvoda
Általános iskola 1-4. évfolyamon
Általános iskola 5-8. évfolyamán
Gimnázium 7-8. évfolyam
9-13.
évfolyamon
és
szakközépiskolai
szakképző
évfolyamon
Kollégiumi foglalkozásoknál

25
26
30
30
35

Tanév során
engedélyezett
maximális létszám
30
30
33
35
36

27

30
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Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Varga Margit, Ácsné Fehér Klára, Nyerges Pálné, Nagy Czirok Lászlóné, Kerekes
Katalin, Kovács Sándor, Dr. Várnai Lászlóné, Gregó Sándor, Pintér András, Klein Imre
intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „Kiskunhalasi Kistérségi szociális alapszolgáltatás és a
gyermekjóléti alapellátási komplex fejlesztése” c. pályázat benyújtása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezetről kéri a képviselők
szavazatát.
No: 18
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:20:14

>528<

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:

168/2008. Kth
„Kiskunhalasi kistérség szociális alapszolgáltatásai és gyermekjóléti alapellátásai
komplex fejlesztése” című pályázatának benyújtása.
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás „Kiskunhalasi kistérség szociális alapszolgáltatásai és gyermekjóléti
alapellátásai komplex fejlesztése” című pályázatának benyújtásával a
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex
fejlesztése” című (DAOP-2008-4.1.3.D) pályázati kiírásra, a mellékletben
szereplő tartalommal.
2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 111.000 eFt költségű projekt 90%os mértékű támogatása esetén a szükséges 10 % mértékű önrészt az érintett
önkormányzatok a saját tulajdonukban lévő ingatlanokon történő
fejlesztésekhez, a társulás pedig a beszerzésekhez biztosítja.
A projekt megvalósítása 2009. évben történik, melyhez az önkormányzat
2009. évi költségvetésében biztosítja a 3.) pontban felsorolt ingatlanok
fejlesztéséhez szükséges 5.612 eFt önerőt.
Nyertes pályázat esetén az önkormányzat és a társulás külön
megállapodásban rögzíti a projekt megvalósításával kapcsolatos egyéb
feltételeket.
3.) A Képviselő-testület hozzájárul az építési fejlesztések engedélyezéséhez és az
építtető Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által történő megvalósításhoz az
alábbi, tulajdonát képező ingatlanokon:
- Kiskunhalas, Idősek Klubja, Szilády Á. u. 10., hrsz.: 2235,
- Kiskunhalas, Házi gondozás, Nyúl u. 5-7., hrsz.: 3569,
- Kiskunhalas, Családsegítő, Garbai u. 6., hrsz.: 171/B/1.
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4.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat benyújtásához
szükséges adatok pontosítására, illetve a szükséges dokumentumok
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Gyovai István Többcélú Kistérségi Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

1.sz. melléklet
a „Kiskunhalasi kistérség szociális alapszolgáltatásai és gyermekjóléti
alapellátásai
komplex
fejlesztése”
c.
DAOP-2008-4.1.3.C.D
pályázat
benyújtásához

Tervezett
fejlesztések
Építési munkák
Helyszín

Cím

Kiskunhalas, Idősek
Klubja

Szilády u.
10.

Kiskunhalas, Házi
gondozás
Kiskunhalas,
Családsegítő
Harkakötöny, Házi
gondozás

Tompa, Idősek Klubja

Munka

akadályment
esítés
belső
átalakítások
tetőfelújítás
akadályment
Nyúl u. 5-7. esítés
épületbővítés
akadályment
Garbai u. 6. esítés
magastető
építés
akadályment
Ady E. u. 8. esítés
épületbővítés
Szabadság akadályment
tér 1.
esítés
belső
átalakítások

Építési munkák
összesen

Ará
ny
(%)
17,1
19 046
4

Ktsg
(eFt)
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1 905

20,7
23 076
7

2 308

13 993

12,5
9

1 399

28 785

25,9
1

2 879

8 000 7,20

92 900

Beszerzések

Önerő
(eFt)

83,6
2

800

9 290

1 db terepjáró
1 db 8/9 személyes
kisbusz
1 db betegemelő szerk.
3 db fénymásoló

5 000
8 000
3 000
1 500

2 db asztali szám.gép

400

1 db laptop

200

2 db telefon/fax
Beszerzések
összesen

100

Fejlesztés
mindösszesen

18 200

16,3
8

1 820

111 100

100,
00

11 110

00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
tevékenységéről.

Beszámoló

a

Halasi

Kistérségi

Társulás

2007

évi

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
Szociális feladatok felsorolásnál található, hogy még várható Uniós pályázati
támogatás és a kistérségi kiegészítő normatíváknak köszönhetően a helyzet javult a
kistérségi társulásban.
Nem lehet a megállapodást úgy módosítani, hogy a kiegészítő normatívákból jusson
az épületek felújítására is? Saját intézményrendszert nehéz fenntartani. Az
önkormányzatok szegényebbek, mint a kistérségi társulás.
Az elmúlt évben lemaradtak a Kiskunhalast Kunfehértóval összekötő kerékpárút
építés pályázati lehetőségéről. Végkép lemondtak róla?
Máté Lajos képviselő:
1 éves előkészítésnél milyen gazdasági probléma adódott?
Milyen mértékben számíthatnak támogatásra?
Közmunka pályázatok sikertelenek voltak. Volt ebben felelőssége a kistérségi
társulásnak?
Kerékpárút építésre benyújtják-e a pályázatot, ha kiírásra kerülnek?
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Gyovai István humánszolgáltató irodavezető:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az előkészítő tárgyalásokon és a
megállapodásokban az önkormányzatok részéről egyértelmű álláspont volt, hogy az
önkormányzati tulajdon továbbra is önkormányzati tulajdonban maradjon, másrészt
minden fejlesztés az önkormányzat hatáskörében marad, hogy az ahhoz szükséges
önrészt maguk biztosítsák.
A tulajdoni jogviszony tehát változatlanul maradnak
Minden társulási bizottsági ülésen felmerül a kerékpárút kérdése. Nem akarnak a
pályázat alól kibújni. Kunfehértó irányába több számjegyű útról lévén szó, nincs
pályázati lehetőség. Az 53 főút mellett jelenleg két pályázat is él. Igyekeznek
kihasználni mindkettőt. Augusztusban benyújtják azokat.
Szociális intézmények működtetési tapasztalataival kapcsolatban minden nap új
információval rendelkeznek. A társulás megalakítása „ bemondás „ alapján történt.
Első félév után készül egy mérleg, ami tényszámokat tartalmaz majd. Akkor
állapítható meg, hogy mennyire gazdaságos az ellátottak kiszolgálása. Nem fognak
ez alapján intézményt bezárni vagy a kapacitást csökkenteni, de fél év eltelte után a
következtetéseket le kell vonni.
Valamennyi közmunka pályázaton részt vettek. A szakmai megítélés minden esetben
pozitív volt.
Véleménye szerint egy taktikai hibát követtek el azzal, hogy egy februári pályázaton
részt vettek, ami minimális támogatást nyújtott és ezután egy lényegesen nagyobb
összegű pályázati lehetőséget elvesztettek. Hasonló bizottság bírálta el mindkettőt,
és feltehetően emlékeztek a két hónappal korábbi támogatás biztosítására, ezért nem
kaptak támogatást.
Dr. Szász Éva képviselő:
Megütötte fülét, hogy bemondás alapján történt
intézményeinek összevonása. Mit jelent a „ bemondás”?

a

szociális

szolgáltatás

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Működés összevonása helyi speciális félelmeket generált. Nem minden adatot
akartak a társulás számára kiadni. Nem voltak abban a helyzetben, hogy pontos
számokat tudtak volna szolgáltatni. Költségvetés
elkészítését követően 3 héttel
írták alá az erről szóló megállapodást. Községekben ez egy áttörést jelentett. A
polgármesterek ennek ellenére felvállalták, hogy fél év elteltével újra áttekintették a
költségvetést. Minden településnek külön meg kell értetni ezt a saját képviselőtestületével.
Fél éves értékelés azért lesz fontos, mert tényszámokat tartalmaz a mérleg.
Kiskunhalast csak pozitívan érintheti a változás, mert a szervezés idején a városnak
tényszámai voltak.
Pajor Kálmán képviselő:
Beszámoló további pályázatok c. fejezetében említi a helyi
busz pályaudvar
építésére vonatkozó lehetőséget. Már többször tudomásukra hozta a polgármester úr,
hogy a halasi többcélú kistérségi társulás működésébe önkormányzati bizottság ne
szóljon bele, mert a polgármester képviseli a várost.
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Véleménye szerint a polgármester úr figyelme elsiklott a fölött, hogy a busz
pályaudvar terveit a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottságuk nem látta. Szerencséjére ő látta a tervtanács rtagjaként. Nem egy
modern épület került megtervezésre, de elfogadhatatlannak tartja, hogy a Vajda
utcáról ezután nem lehet a Szász Károly utca felé balra kikanyarodni. Ezt jó lenne
korrigálni, mert a Szász Károly utca tehermentesítésére tervezték a Vajda utcai
kijárót.
Jekő Attila képviselő:
Pajor Kálmán képviselő felvetésére reagálva elmondja, hogy a Dél Alföldi Regionális
Operatív Program következő két évi akció terve a 2009-10-es, ami tervezés alatt áll
abban a kerékpár utakra kiírandó pályázatok szerepelnek benne Túl volt igényelve
ez a lehetőség és kis esély lett volna erre.
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás irodai munkájában civil elfoglaltsága során
napi szinten találkozik. A 2007. évben sok nagy fontosságú feladatot hajtottak
végre. Munkatársai példás munkát végeztek. .
Pajor Kálmán képviselő:
Megmutatja a térképet bárkinek, ami alapján hozzászólását megtette. Érdemi választ
nem kapott.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja
a képviselő-testületnek.
No: 19

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:41:58
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Határozat Elfogadva
Határozat:

169/2008. Kth
Beszámoló a Halasi Kistérségi Társulás 2007. évi tevékenységéről.
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Gyovai István Többcélú Kistérségi Társulás Humánszolgáltató Irodavezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának
módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 20
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:43:23

>530<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

18
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

75.00%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

18
0
6

100.00%

75.00%
0.00%
25.00%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

170/2008. Kth
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának 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: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Gyovai István Többcélú Kistérségi Társulás Humánszolgáltató Irodavezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
1. sz. melléklet
Társulási Megállapodás módosítási javaslata
1. A TM IV. fejezet „A Társulás vagyona, működési költségei” cím 2.) pontja további e)
ponttal egészül ki:
e) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének tagdíját a
tagönkormányzatoknak 2 részletben kell teljesíteniük. Az első részlet befizetésének
határideje tárgyév június 30., a második részlet befizetési határideje tárgyév
szeptember 30.
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Amennyiben a tagönkormányzatok befizetési kötelezettségüknek a fenti határnapig
nem tesznek eleget, az Intézmény 30 napos határidő megjelölésével a fizetésre
kötelezett tagot írásban felhívja az elmaradt tagdíj befizetésére. Ha a határidő
eredménytelenül telt el, az Intézmény újabb felhívást eszközöl 30 napos fizetési
határidő megjelölésével.
60 napon túli késedelem esetén a Társulás felhatalmazza számlavezető
pénzintézetét, hogy követeléseit az adós tagönkormányzat számlájáról beszedje.
2. A TM IV. fejezet „A Társulás vagyona, működési költségei” cím 2.) pontja az
alábbival egészül ki:
A tagönkormányzatok által vállalt egyéb pénzügyi kötelezettség vonatkozásában az
önkormányzat és a Társulás közötti külön megállapodásban, vagy társulási tanácsi
határozatban foglaltakat kell irányadónak tekinteni azzal, hogy 60 napon túli
késedelem esetén a Társulás élhet az inkasszó lehetőségével.
00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat- tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 21
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:44:09
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171/2008. Kth
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az
államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 87-88.§-ában foglaltakra a
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát módosítja és a melléklet szerint
egységes szerkezetben elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására.
2.) Kiskunhalas, Város Képviselő-testülete a 178/2003.Kth.sz. határozatát
hatályon kívül helyezi.
ALAPÍTÓ OKIRAT
1.) A költségvetési szerv neve, székhelye: Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
2.)
2.) Felügyeleti és alapító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete.
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
3.) Létrehozás időpontja: 2002. május 27. 128/2002.sz.
4.) Az intézmény alaptevékenysége, szakfeladatai:
01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
75114-2 Területi igazgatási szervek tevékenysége
75115-3
Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási
tevékenysége
75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
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75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751296 Máshova nem sorolt szervek tevékenysége
75167-0 Polgári védelmi tevékenység
75182-3 Vízügyi szakigazgatás
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
75187-8 Közvilágítási feladatok
75192-2 Önkormányzatok és több célú kistérségi társulások elszámolása
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások feladatra nem
tervezhető elszámolása
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
85201-8 Állategészségügyi tevékenység
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
92402-5 Verseny- és élsport
92601-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység

5.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
6.) Az intézmény önálló jogi személy, vagyonával, költségvetésével önállóan
gazdálkodik.
7.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének
rendelkezései szerint, a felügyeleti szerv által megállapított éves költségvetés alapján
folytatja.
8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület pályázat
alapján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
jegyzőt nevez ki.
9.) Az intézmény működési területe: Kiskunhalas város közigazgatási területe
Körzeti feladatok tekintetében
a mindenkori jogszabályi rendelkezések
szerinti települések közigazgatási területe.
10.) A feladat ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak a székhelyén és a
Köztársaság utca 1.sz. lévő ingatlanok, valamint a vagyonnyilvántartásban
szereplő tárgyi eszközök.
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni,
ingatlan vagyon bérbeadása és az ingó vagyon értékesítése és vásárlása esetén a
képviselő-testület vagyonrendeletében foglaltak alapján köteles eljárni.
Ezen Alapító Okiratot Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete
………/2008. sz. határozatával jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Főosztályvezetők, osztályvezetők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00015 Új napirendi pont
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Számlaszám változott, hogy vastagon szedett betűvel szerepel az előterjesztésben?
Kristóf Sándorné aljegyző:
A számlaszám korábban nem szerepelt, ezért szerepel vastagon szedett betűvel.
.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 22

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:45:29
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172/2008. Kth
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A Szabályzat I. fejezet 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A Hivatal alapító okirata kelte és száma: 2002. május 27.
128/2002. Kth.
2. A Szabályzat II. fejezete az alábbiakkal egészül ki:
A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló
számlaszámok
Költségvetési elszámolási számla
11732064-15338806
Egyéb bevételi számla
11732064-15338806-00930000
Építményadó beszedési számla
11732064-15338806-02440000
Magánszemélyek kommunális adó besz. számla 11732064-15338806-02820000
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó besz. számla11732064-1533880603090000
Államigazgatási eljárás ill. besz. számla
11732065-15338806-03470000
Iparűzési adó beszedési számla
11732064-15338806-03540000
Bírság számla
11732064-15338806-03610000
Késedelmi pótlék számla
11732064-15338806-03780000
Talajterhelési díj beszedő számla
11732064-15338806-03920000
Német Kisebbségi Önkormányzat
11732064-15338806-04330000
Idegen bevétel
11732064-15338806-04400000
Állami hozzájárulások számla
11732064-15338806-05120000
Bérlakás értékesítési lebonyolítási számla
11732064-15338806-06080000
Letéti számla
11732064-15338806-06530000
Fedezetbiztosítási számla
11732064-15338806-07180000
Termőföld bérbeadásáról származó jöv. besz. számla11732064-15338806-08660000
Egyéb bevételek beszedési számla
11732064-15338806-08800000
Gépjárműadó beszedési számla
11732064-15338806-08970000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
11732064-15338806-10090002
Halasi Lovas Rendezvény
11732064-15338806-10210004
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
11732064-15542315-00000000
Lakásépítési számla
11732064-22831806
Saját munkabér elsz. Számla
11732064-00199791
Külső munkabér elsz. Számla
11732064-00199818

3. A Szabályzat IV. fejezete az alábbiak szerint módosul:
IV.
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATA
Alaptevékenysége
Állami feladatként ellátott alaptevékenysége:
a.) A Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas város közigazgatási területére
vonatkozóan ellátja:
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Az önkormányzati ügyek előkészítése, az önkormányzati
döntések végrehajtása, a testület működésével kapcsolatos
adminisztratív feladatok ellátása.
A feladatot meghatározó jogszabály: 1990.évi LXV. tv. és
Kiskunhalas
Város Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzata.



b.) A Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas város közigazgatási területére, a
körzeti feladatok tekintetében a mindenkori jogszabályi rendelkezések
szerint érintett településekre vonatkozóan ellátja:


A

jogszabályban
meghatározott
igazgatási,
hatósági
feladatokat.
Feladatot meghatározó jogszabályokat a jegyzői hatáskört
tartalmazó függelék tartalmazza.
Kiegészítő tevékenysége

Mezei őrszolgálat működtetése.
1997.évi CLIX tv. és 12/2000(III.28.) önkormányzati rendelet,
tevékenység forrása: önkormányzati költségvetés és állami támogatás.
Vállalkozási feladatok, gazdálkodó szervezetben való részvétel
A Polgármesteri Hivatal vállalkozási feladatot nem végez,
szervezetben nem vesz részt.

gazdálkodó

Hivatal feladatainak és tevékenységének forrásai
1) Saját bevételek:
 önkormányzati rendelettel kivetett helyi adók
 az önkormányzat és intézményei saját tevékenységéből származó
bevételek,
 önkormányzati
vagyon
hozadékából
származó
nyereség,
osztalék, kamat, bérleti díj, közterület használati díj,
 átvett pénzeszközök,
 Kiskunhalason kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi
bírság külön jogszabályban meghatározott hányada,
 Egyéb bevétel.
2) Átengedett, megosztott bevételek:
 magánszemélyek
jövedelemadójának
külön
jogszabályban
meghatározott része,
 gépjárműadó 100%-a.
3) Központi költségvetés normatív hozzájárulása.
4) Támogatások.
5) Hitelek.
6) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések bevételei.
7) Egyéb bevétele.
Polgármesteri Hivatal feladatmutatói
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01403-4
63121-1
75114-2
75115-3

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Területi igazgatási szervek tevékenysége
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
végrehajtása
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
végrehajtása
751296 Máshova nem sorolt szervek tevékenysége
75167-0 Polgári védelmi tevékenység
75182-3 Vízügyi szakigazgatás
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
75187-8 Közvilágítási feladatok
75192-2 Önkormányzatok és több célú kistérségi társulásokelszámolása
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra
nem tervezhető elszámolása
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai.
85201-8 Állategészségügyi tevékenység
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
92402-5 Verseny- és élsport
926011-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges
előírások, feltételek

1. A költségvetési koncepció elkészítésével megbízott
dolgozó a
koncepció összeállítása során a külön jogszabályban előírt határidő
megtartása érdekében 10 nappal korábban írásban megkéri
az
intézmények, gazdasági társaságok, kisebbségi önkormányzatok
vezetőitől, a tapasztalati adatok szerint a várható feladatellátás
körét, esetleges új feladatokat.
2. A koncepcióban jóváhagyott feladatok, illetve
megfogalmazott
szempontok szerint kerül sor a végleges intézményi, gazdasági
társasági költségvetési javaslatok egyeztetésére.
Az egyeztetésről
jegyzőkönyv készül.
3. A költségvetés elfogadását követően a
megbízott dolgozó és az
intézmények, gazdasági társaságok vezetői a külön jogszabályban
előírt határidőn belül, meghatározott tartalommal összeállítják az
elemi költségvetést. A költségvetés időarányos teljesítéséről a
Polgármesteri Hivatal beszámoló készítési kötelezettségével egy
időben, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit is
tájékoztatja, az intézményeket érintő szakfeladatok vonatkozásában.
4. A normatív állami hozzájárulásokhoz megállapított feladatmutatók és
mutatószámok alapján az intézményvezető gondoskodik a külön
jogszabályban megállapított nyilvántartások vezetéséről, felelős az
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abban szereplő adatok valódiságáért. Az adatokat a beszámoló
elkészítésével megbízott köztisztviselő rendelkezésére bocsátja.
5. Az intézmény nem rendelkezik előirányzat módosítási jogkörrel,
javaslatot tehet a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
6. A költségvetés végrehajtásának
részletes szabályait a mindenkor
hatályos költségvetési rendelet tartalmazza.
Kisebbségi önkormányzatok működésével, költségvetésének tervezésével,
végrehajtásával kapcsolatos feltételek, különleges előírások
1. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával, napi működésével
kapcsolatos jogi, egyéb szakmai, valamint adminisztratív és technikai
segítséget a Polgármesteri Hivatal megadja.
2. Az önkormányzat
költségvetési koncepciójának tervezetéről az
egyeztetéssel megbízott köztisztviselő tájékoztatja a kisebbségi
önkormányzatok elnökeit és kikéri a koncepció tervezetről a
véleményét.
3. A költségvetés tervezése során a kisebbségi önkormányzatok elnökei
kidolgozzák a kiadási, bevételi előirányzataikat, melynél csak a
központosított előirányzatként folyósított támogatást, illetve az előző
évi pénzmaradványt tervezhetik.
A költségvetési javaslat egyeztetéséről jegyzőkönyv készül.
4. A Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését
önállóan,
határozatban fogadja el, mely elkülönítetten épül be
Kiskunhalas város Önkormányzata költségvetésébe.
5. A kisebbségi önkormányzatok
kiadási előirányzatain belül
átcsoportosítást
végezhetnek,
azonban
előirányzatain
nem
emelhetnek. Az átcsoportosításról hozott határozatot a polgármesteri
Hivatalnak megküldik.
6. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok,
jogkörök:
 Kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel a költségvetésben
elfogadott
kiadások
erejéig
rendelkezik
a
kisebbségi
önkormányzat elnöke,
 Ellenjegyzésre a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személyek
jogosultak,
 Önálló számlával rendelkeznek, melyről készpénzt vehetnek fel,
és
amely
készpénztámogatás
a
Polgármesteri
Hivatal
házipénztárának bevonásával történik.
A Szabályzat V. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
(1) A Hivatalt a jegyző, távollétében az aljegyző jogosult képviselni. A szervezeti
egységek vezetői a feladatkörükbe tartozó ügyekben külön megbízás
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alapján jogosultak a Hivatal képviseletére. Egyedi esetben a jegyző által
megbízott köztisztviselő is jogosult a képviselet ellátására.
A Szabályzat V. fejezete az alábbiakkal egészül ki:
Köztisztviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére vonatkozó
szabályok
A Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel rendelkező
munkaköröket az SZMSZ 1.sz. függeléke tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Főosztályvezetők, osztályvezetők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

1. sz.függelék
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 22/A. § (8) bekezdése, valamint a 114/2001. (VI.29.) Korm.
rendelet 24.§. (3) bekezdése alapján a következők szerint állapítja meg a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jegyző,
Aljegyző,
Fősztályvezetők, osztályvezetők,
Politikai tanácsadó,
Gyámhivatal: hatósági ügyintézői munkakörök,
Műszaki Osztály: hatósági ügyintézői munkakörök,
Ellenőrzési és Rendészeti Főosztály: revizori munkakörök, közterületfelügyelői munkakörök.
8. Hatósági Főosztály:
– anyakönyvi igazgatási feladatot ellátó,
– szabálysértési, birtokvédelmi ügyeket intéző,
– vásár, piac tartással kapcsolatos feladatot ellátó,
– működési,
telepengedélyezési
eljárással
kapcsolatos
feladatokat ellátó ügyintézői munkakörök.
9. Jegyző közvetlen irányítása alatt
ellátó ügyintézői munkakörök.
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dolgozó okmányirodai feladatot

10.
–
–
–
–
11.
–
–
–
–

Városfejlesztési Osztály közbeszerzési eljárásban közreműködő
ügyintézői munkakör.
Pénzügyi-, Költségvetési Osztály:
költségvetési,- és adócsoport vezetői,
pénzügyi főelőadó,
pénztárosi,
költségvetési és tervezési ügyintéző.
Adóügyi Osztály:
adócsoportvezető,
adóbeszedő,
adóügyek főmunkatársa I.,
adóügyi főmunkatársa II.,
adókönyvelő
munkakörök.

00016 Új napirendi pont
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A „Halasi Csipke” Közalapítvány Alapító Okiratának 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 képviselőtestületnek.

No: 23
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 17:46:17
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Tartózkodik
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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:

173/2008. Kth
A Halasi Csipke Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Csipke Közalapítvány
Okirata 8.) pontja első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

Alapító

„A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést az elnök
hívja össze, az ülést megelőző 15 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó
megküldésével. A Kuratórium határozatképes, ha azon a tagok több mint a
fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését el kell halasztani.
A megismételt ülés határozatképességére az eredeti ülés szabályait kell
alkalmazni…”
2.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalapítvány
Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással egységes szerkezetben nyújtsa be a
Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető,
Kiliti Zsuzsanna Csipkeház igazgatója,
Szakál Györgyné Kuratórium elnöke.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: HM lakások bérlőkijelölési jogának megvásárlása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
A HM korábban bérlőkijelölési jogot kapott néhány önkormányzati tulajdonú lakásra.
Ezt a jogot felajánlották az önkormányzatnak az ingatlan értékének 50%-ért két éves
részletfizetés mellett. Vagyonkezelő tárgyalásokat folytatott a Honvédelmi
Minisztériumban, ami sikerre vezettek. Ezen tárgyalások lényegét terjesztette elő. Az
ingatlanok értékbecslése az előterjesztés mellékletét képezi.
Széchenyi u. 18. fsz 4. értéke: 5.3 millió, Széchenyi u. 18 2/2 lakás értéke: 6.3
millió, Kuruc v. 42-/9 értéke: 6,4 millió, Kuruc 44/15.értéke: 6 millió, Kuruc v. tere
23 2/9 lakás értéke 5.6 millió, Kuruc v. tere 23 alatti garázs értéke: 850 E Ft.. A HM
elfogadja az ingatlan becslő értékeit.
Amennyiben a bérleti jog visszavásárlását a képviselő-testület jóváhagyja, néhány
lakást a rászorulóknak ki tudnak ismét utalni.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadást javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 24

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 18:06:33
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174/2008. Kth
HM lakások bérlőkijelölési jogának megvásárlása.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata ellenérték fejében megváltja a saját tulajdonában
álló alábbi ingatlanokon fennálló bérlőkijelölési jogot a Honvédelmi Minisztériumtól:
Lakások:
- Kiskunhalas, Széchenyi u. 18. fszt.4.
- Kiskunhalas, Széchenyi u. 18. II/12.
- Kiskunhalas, Kuruc v. tere 23. II/9.
- Kiskunhalas, Kuruc v. tere 40. II/9.
- Kiskunhalas, Kuruc v. tere 40. IV/15.
- Garázs: Kiskunhalas, Kuruc v. tere 40.
A fizetendő ellenérték lakásonként 2 millió forint, míg a garázsért 250.000.-Ft, azaz
összesen 10.250.000.-Ft, melynek megfizetése két részletben esedékes:
Az első részlet – 5.250.000.-Ft – a megállapodás aláírását követő 30 naptári napon
belül, míg a fennmaradó 5.000.000.Ft a 2009.évi önkormányzati költségvetés
elfogadását követő 30 napon belül fizetendő meg.
Az ingatlanok értékbecslését az Önkormányzat készítteti el saját költségén, amit a
HM. elfogad.
Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben az érintett ingatlanok bármelyikét
értékesíti a megállapodás aláírásától számított 5 éven belül, úgy az érintett
ingatlanra eső megváltási díjat kiegészíti a tényleges eladási ár 50%-ra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Dr. Ferenczi Mária jegyző
László Mária pénzügyi ás városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00018 Új napirendi pont
18./NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Diákkapcsolatok a nyelvtanulásért Közalapítvány
Kiskunhalas Történeti Kutatások Közalapítvány megszüntetése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok ellékelve,
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
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és

a

A Képviselő-testület döntése alapján elküldték a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnak a
két közalapítvány megszüntetésére vonatkozó kérelmet. A bíróság végzésében
különböző nyilatkozatok bekérését rendelte el.
A Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítvány 12 pontjában rendelkeznek a
meglévő vagyon hasonló jellegű alapítványba történő átviteléről. A Nyelvoktatás
Fejlesztésére Alapítványt a Felsővárosi Általános Iskola működteti, ebbe kerülne a
megszűnő alapítvány vagyona. A Történeti Kutatások Közalapítvány vagyonát a
Martonosi Pál Városi Könyvtár kapja meg.

Kérdések
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Mik azok a tárgyi vagyonok?
Történelmi Kutatások Közalapítványt azért létesítették, hogy a Kiskunhalas Története
kötetek megíródjanak. Tudomása szerint van még egy kötet előkészületben. Ezeket a
munkákat kire bízza a képviselő-testület?
Máté Lajos képviselő:
Történeti Kutatások Közalapitványnak van adóssága, amit rendezni kell. A
birtokában lévő könyvek több milliós értékűek. Könyvtárhoz helyezett vagyont
külön kezelik annak fejében, hogy az adósság rendezéséért az önkormányzat helyt
állt?
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a Diákkapcsolatok a
Nyelvtanulásért Közalapítványnak van a bankszámláján 800 E Ft. Ez kerül át
másik alapítványhoz.
A Történeti Kutatás Közalapítványnál az alapító okirat úgy rendelkezik, hogy
megszűnés esetén a meglévő vagyon az önkormányzathoz kerül át. Miután az
önkormányzat a közművelődési megállapodás keretében döntött arról, hogy ezt a
feladatot a könyvtárhoz átteszi, ezért kerül oda a vagyon.
Most történnek a leltározások. Három kötet van készen és valóban a negyedik most
készül.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
A Halas Történeti Kutatás Közalapítvány arra jött létre, hogy Kiskunhalas város
történetét három kötetben plusz a későbbiekben egy kötetben az Almanach-ban fogja
megjelentetni. Nem elég a három kötet. Szükség lenne egy 4. kötetre, de az is lehet
hogy még továbbira is a felhalmozódott kutatási anyagra tekintettel.
Mindössze 3 kötetet adtak le határidőre. Könyvtár megbízható ennek a gondozására.
Intézményvezetés majd eldönti, hogy kijelöl egy felelőst erre, vagy
létrehoz egy
szerkesztő bizottságot, aki ellátja ezt a feladatot.
Negyedik kötethez közel 500 E ft-ot kell költeniük kézíratok megvásárlására. Ez nem
a közeljövő feladata. Eredetileg három kötetről volt szó, ezt teljesítette a
közalapítvány. A könyvtárigazgatót megbízta az önkormányzat, hogy ennek a
hátterét teremtse meg. Azért szólt a megbízás a Városi Könyvtárnak, mert ott jelentős
helytörténeti részleg működik.
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Pajor Kálmán képviselő:
Negyedik kötet melyik időszakot öleli fel?
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
A XX sz. közepével és második felével foglalkozik majd. Volt olyan koncepció, ami
napjainkig hozta el a történetet és van olyan is ami a II. világháború végéig, de pl.
külön fejezetként szerepel benne az ’56-os forradalom Kiskunhalason rész .
Hozzászólások
Máté Lajos képviselő.
Az átszervezéssel az önkormányzat kap egy adósság kiegyenlítési kötelezettséget és
a könyvtár több millió Ft. értékű könyvet, amit értékesíthet.
Azt szeretné, ha ennek sorsa követhető lenne a jövőben.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát
javasolja a képviselő-testületnek.
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175/2008. Kth
Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítvány és a Kiskunhalas Történeti
Kutatások Közalapítvány megszűntetése.
Határozat
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy a Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítvány megszűntetését
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kezdeményezi. Kéri a Bács-Kiskun Megyei Bíróságot, hogy a Diákkapcsolatok a
Nyelvtanulásért Közalapítványt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.§ (3)
bekezdésére tekintettel szüntesse meg hivatkozva arra, hogy a közalapítványban
megjelölt közfeladatot az önkormányzat, mint alapító a Német Kisebbségi
Önkormányzattal együttműködve közművelődési megállapodás megkötésével
hatékonyabban tudja megvalósítani.
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Diákkapcsolatok a
Nyelvtanulásért Közalapítvány vagyonát a Felsővárosi Általános Iskola által alapított
„Alapítvány a Nyelvoktatás Fejlesztésére” nevű alapítvány támogatására kívánja
fordítani. Felhatalmazza a polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
3./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy a Kiskunhalas Történeti Kutatása Közalapítvány megszűntetését
kezdeményezi. Kéri a Bács-Kiskun Megyei Bíróságot, hogy a Kiskunhalas Történeti
Kutatása Közalapítványt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.§ (3)
tekintettel szüntesse meg hivatkozva arra, hogy a közalapítványban megjelölt
közfeladatot az önkormányzat, mint alapító a Martonosi Pál Városi Könyvtárral
együttműködve az alapfeladatán túl közművelődési megállapodás keretén belül
hatékonyabban tudja megvalósítani.
4./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas
Történeti Kutatása Közalapítvánnyal szemben fennálló érvényes követeléseket
teljesíti, a leltár szerinti vagyonát pedig a Martonosi Pál Városi Könyvtárnak adja át.
Felhatalmazza a polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.
5./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, a két alapítvánnyal kapcsolatos alapítói nyilatkozatok megtételére és
a Bács-Kiskun megyei Bíróságnál a végzésben meghatározott hiányok pótlására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Vastagné Tandari Erzsébet Kiskunhalas Szállás u. 3. Diákkapcsolatok a
Nyelvtanulásért Közalapítvány Kuratórium Elnöke
Szakál Aurél Zsigray u. 10. Történeti Kutatása Közalapítvány Kuratórium Elnöke
Varga-Sabján Gyula Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatója
Kerekes Katalin Felsővárosi Általános Iskola igazgatója
Virág Józsefné „Alapítvány a Nyelvoktatás Fejlesztésére” Kuratórium Elnöke
Szabadság tér 6.
Határidő: azonnal:
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00019 Új napirendi pont
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halas T. Kft működése teljes körű vizsgálatáról szóló
beszámoló.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Emlékezteti a képviselőket, hogy 2008. március 31-i ülésén rendelte el a többségi
önkormányzati tulajdonban lévő Halas T. Kft működésének teljes körű vizsgálatát. A
vizsgálattal megbízták a Ván Könyvelési Irodát. Technológia, műszaki részről
felkérték Molnár Ferenc vállalkozót. A vizsgálatban részt vett az illetékes Felügyelő
Bizottság tagjai, és segítette a munkát Kovács József ügyvezető.
Pontos és precíz munkával a rendelkezésre álló időben és lehetőségek között minden
feltárási munkát elvégzett a bizottság. Eljutottak oda, hogy felmérték a jelenlegi
helyzetet.
Nagy dolgokat nem találtak, hogy az önköltséget felére csökkenthessék. Látható
milyen megoldhatatlan problémái vannak a fűtőműnek. Mik a lehetőségek, melyek
részben kapacitásbeli problémák, technológiai jellegű újítások és árképzéssel
kapcsolatos javaslatok az alapdíj és a hozzá kapcsolódó hődíj vonatkozásában.
Bizonyos innováció, vagy befektetésre való felhívás is benne van, ami részben az
önkormányzatnak és a tulajdonostársnak kellene elvégezni.
A vizsgálat egyértelműen kiderítette, hogy a létesítmény túlméretezett, kapacitása
több mint duplája a szükségesnél. Ebből adódóan nagy veszteséggel dolgozik,
aminek kiküszöbölésére
az a javaslat, hogy növelni kellene a felhasználók
létszámát.
Kapacitás kihasználás és rákötések vonatkozásában azok a törekvések, amik
szándékaik szerint bizonyos mértékig támogathatók, nevezetesen leválás erről a
rendszerről egyedi kazánokkal lépcsőházanként vagy tömbönként. Ez
azt a
problémát hozza elő, hogy aki rajta marad a rendszeren, lényegesen magasabb
díjakat kell fizetnie.
Ez egy tényfeltáró vizsgálat volt.
Meg kell találni az
alapdíjjal és hődijjal
kapcsolatos megfelelő arányt megtalálni, hogy mind a két fél érdekelt legyen a
megtakarításban.
Melegvíz szolgáltatás 24 órás, ezért az egész rendszerben kering és fűt. Tényszerű
dolgokkal találkoztak a csoda megoldások helyett. Szembesültek a problémákkal.
Bejelentésre került 9.9 %-os gázár emelés, ebben az évben még további
emelés
várható. A kiszolgáltatott emberek sorsát ez a tény tovább rontja.
Ha mindenkinek sikerülne lekapcsolódnia a fűtőműről, az kedvezőbb fűtési
lehetőséget jelentene, még akkor is, ha a cég tönkremegy. A baj az, ha egyre többen
kiszállnak a fűtési rendszerből a bent maradóknak egyre
drágább lesz. Új
fogyasztók bekapcsolásnál meg kell vizsgálni,
hogy esetleg önkormányzati
intézmény rákapcsolható-e a rendszerre, megéri-e, hatékony-e? Felmerült, hogy a
közelben lévő intézmény fűtés korszerűsítés során ez lenne olcsóbb vagy a rákötés.
Meg kellene vizsgálni, hogy a lovasbázis rákötése milyen eredményt hozna.
Elég kis mozgási lehetőségük van, de mindegyiket meg kell vizsgálni, mert fogyasztói
érdeket képvisel az önkormányzat.
Számításokkal alátámasztott a vizsgálat, ami bizonyítja az általa elmondottakat.
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Kérdések
Dózsa Tamás Károly képviselő.
Vizsgálat tekintetében geotermikus programról is beszélnek. Hogy kapcsolódik ez a
távfűtéshez, ha lesz ilyen Kiskunhalason?
Aradszky Lászlóné képviselő:
Vizsgálat folyamán szembesültek olyan lehetőségekkel, ami könnyítené a fizetők
terheit?
A Halas T. Kft vesztesége egyre nagyobb. 2007-ben több tízmillió forint volt. Hogyan
fogják kezelni ezt a veszteséget? Áremelés lesz a közeljövőben vagy más lehetőség is
van?
Gázmotorokat működtetnek,
mikor telepítették azt és mikor járult hozzá az
önkormányzat?
Nyereséges a gázmotoros cég? Ha igen, akkor ezzel nem lehetne kompenzálni a
másik veszteségét?
A Halas T Kft , a Halas Távhő Kft és a Gázmotoros cég között van érdekellentét?
Egymásnak számláznak, de a tulajdonosi kör ugyanaz.
Hogyan kapcsolódik ehhez a céghez a második gázmotort működtető Kft, amiben
tulajdonos Kovács József úr is?
Halas Távhő Kft üzemeltetési szerződése 2010-ben lejár. Van elképzelésük a jövőt
illetően? A gázkazánok rossz állapotban vannak, mi az elképzelésük? Pályáznak a
gázkazánok cseréje érdekében vagy energiatakarékos fütőrendszer kiépítésén
gondolkodnak-e?
Hogyan látják az ellátás biztonságát ezek mellett a régi elavult rendszerek mellett és
a fogyasztók csökkenése mellett fejlesztenek-e vagy az árban jelenítik meg a
szükséges fedezet biztosítását?
Máté Lajos képviselő:
Nagyobb kapacitásra alakították ki a fűtőművet. 2050 lakást terveztek eredetileg erre
a fütőműre és 1248 lakás épült csak meg. Az akkori árak mellett háromszoros
mennyiség fogyott. Távvezetékekhez nem lehet hozzányúlni. Távhővel kapcsolatban
reményei vannak hogy megjelenik a geotermikus hő. Kiszolgáltatottak a távfűtött
lakások lakói. A családiházban élők is hasonló helyzetben vannak. Nem is biztos
hogy mindig lesz gáz, de akkor a többi energiahordozó ára is megemelkedik
Nem szabad megengedni, hogy erről a rendszerről leváljanak, mert a bent maradók
kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. Van erre lehetőség. Egy nagyobb rendszert jobban
lehet felügyelni a káros anyagok kibocsátása esetén is.
Építészeti rendelettel kell megakadályozni újabb kémények kialakítását. Ösztönözni
kellene a két csöves rendszer kialakítását. Ezzel a lakás értéke növekszik.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Berendezések műszaki állapota még megfelelő, de az élettartam tekintetében már
évek óta cserélni kellet volna. Mivel ezen amortizációra az üzemeltetés alatt a
pénzügyi alap nem képződött, ezért figyelembe véve, hogy az önkormányzatot és a
fogyasztókat ezzel terhelni nem lehet, külső forrásokat célszerű bevonni a
fejlesztésekbe. Milyen lépéseket ettek ennek érdekében?
Szociális hálót hogyan erősítik meg? A világpiaci árak emelkedésével képesek
lesznek lépést tartani? Szükségesnek érzi-e a városvezetés, hogy erre a célra pénzt
átcsoportosítson?
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Jekő Attila (ÜGYREND)képviselő:
Máté képviselő úr öt perces kérdést vezetett elő. Javasolja, hogy ez az első
hozzászólása legyen.
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdések megválaszolásában kéri a jelenlévő szakemberek segítségét is.
A Geotermikus hővel kapcsolatban óvatosnak kell lenni. Amíg nincs kiviteli terv
addig nem érdemes beszélni róla.
Kiviteli terv engedélyezése után két éven belül várható működés.
A geotermikus energiát vegyék le azzal, hogy mindent meg kell tenni a siker
érdekében
Kovács József Halas T kft ügyvezető:
Geotermikus energiához annyit tesz hozzá, hogy abban az esetben, ha az által
termelt melegvíz a fűtőműhöz ér, 3 nap alatt rá lehet csatlakozni.
Gázmotor 2 db van, egyiket 1995-ben telepítették közös tulajdonú, majd 2001-ben a
Halas Távhő Kft telepített egy motort (836 KW-ost ) azzal a szándékkal hogy
olcsóbbá tegye a fűtést, amit el is értek. Ez a motor egy év után összetört. Biztosító
nem fizetett, mert 11.5 hónapra tört össze. A GANZ-SET-et beperelték. Kicserélte a
gyár a motort és 11,5 hónapra ez is összetört.
GANZ-SET-et ezért felszámolták. Egy másik cég átvette, mert 60 millió adósság volt
rajta. A Halas Távhő 20%-al kapja olcsóbban a két gázmotorból a hőt, ami a
hőfogyasztás felét teszi ki. Kb, 10 millió megtakarítást jelent a lakosságnak évente.
Kazáncserére kértek árajánlatot többször. A meglévő két cég ezt nem tudja felvállalni.
Kazánok üzembiztosak, hanem a hatásfokával van baj. Gazdaságtalanok.
Most 9.9 %-al emelték a gázárat, előtte kétszer már emelték amit nem tudtak
érvényesíteni. Őszi áremelés magas lesz, mert kilenc hónapos eltérés van az olaj
áremelkedéssel szemben.
Molnár Ferenc energetikus:
Geotermikus programot részletes áttekintették. Ezzel kapcsolatban az a lényeg, hogy
az ígéret ne akassza meg a távhő fejlesztését. Másik, hogy a fogyasztók terhének
csökkentése legyen a cél. Látni kell, hogy a gáz megérkezésétől a fogyasztóig történő
eljutásig 30 % -os veszteség van. Ennyi a hátránya egy lakásnak, egy családiházzal
szemben. Ezt a 30%-ot kellene valahol megfogni. Ez a kazánokban megy el, a
távvezetéken. A távvezetékkel nem lehet kezdeni semmit, ezért ajánlotta a kazánok
cseréjét.
Meg kellene nézni, hogy a rendszer decentralizálható-e, hiszen egy ponton történik a
hő előállítás és messzire több kilométerre jut el. Azért szerepelteti a külső forrást,
mert áremeléssel nem lehet forrást teremteni..
A feladatuk az volt, hogy a műszaki rész primer részét vizsgálják, azaz a lépcsőházig
történő bejutásig. Az önkormányzat támogatja az energiatakarékos rendszer
kialakítását a hőszigetelést, a kétcsövessé tételt, ami családiház minőséget jelent. Ez
csökkenti az összfogyasztást és a cég más helyzetbe kerül. Komplex áttekintést kell
tenni. Látszik , hogy magas már a veszteség. Már nem lehet halogatni a fejlesztést.
Az önkormányzatnak az lesz a felelőssége, hogy
saját tulajdonát fejlessze, a
lakosságot segítse és próbáljon segíteni abban, hogy a rendszer gazdaságossága
összességében javuljon.
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Kovács József Halas T Kft ügyvezető:
Középértékű lakásra, ami 54 m2 statisztikai számítást végzett. Ahol
van
hőfogyasztás mérő és hőszigetelés, ott tavaly 93.200 Ft-ba került egy évre a távfűtés
melegvíz előállítás ÁFÁ-val. Ahol ez nincs meg, ott 200 EFt volt. A lakóknak
maguknak kellene segíteni magukon.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Veszteség kezelésre nem kapott választ.
2010- ben lejár az üzemeltetési szerződés, akkor mi lesz?
Pályázati lehetőség van-e a fejlesztésre?
Kovács József Halas T Kft ügyvezető:
Halas Távhő Kft- nek van vagyona. Többek között 41 millió Ft értékben, amit
megvettek, és abból fedezik a veszteséget. Nem terhelik rá a lakosságra. 2010 után
nem tudja hogy mi lesz.
Pályázati lehetőség eddig nem volt. Az Európai Unió véleménye szerint, energiára
nem kell támogatást biztosítani.
A kazáncserét még megtudják oldani, de a vezeték csere jelent nagyobb beruházást.
Hozzászólások
Szabó Károly képviselő.
Időszerű volt a tájékoztató beterjesztése. Műszaki leírás igen értékes. Lakásonként
komoly változásra nem lehet számítani. Közös képviselőkkel ismertette az
előterjesztést és az ő véleményüket is képviseli hozzászólásban.
Hangsúlyozzák az önkormányzat kettős felelősségét, ami az 1245 lakásban lakók
segítését jelenti, az 51 %-os Halas T tulajdonrészre tekintettel. Mérhetőséget kell
biztosítani. Azonos hőfokot kellene biztosítani az egész háztömbben. Ennek
érdekében nem tett sokat a cég eddig.
Korszerűsítésre lenne szükség. Nehéz elképzelni, hogy ne lenne erre pályázat.
Lakosság részéről találkoztak vele. Amennyiben 20-25 %-os kapacitás növelést
idézne elő egy új kazán beszerelése, az 5-10 éves visszatérülés mellett megtérül.
Hosszabb távon a különböző energiahordozók árai kiegyenlítik egymást. Ez eddig a
tapasztalat.
Lakosság részére pályázati lehetőséget jobb támogatási aránnyal kellene biztosítani.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Két tény szorító gyűrűjében vannak.
Egyik az energiaár emelkedés, a másik a műszaki fejlesztési igény. A lakosság
igényli a legolcsóbb fűtési mód kiválasztását, így megjelenik a leválás igénye. Ezzel
szemben egy álláspontot ki kell alakítani.
Az önkormányzat igénye, hogy ne váljanak le, mert a saját cégét juttatja csődbe. Ez
sem cél.
Adminisztratív módon sem lehet meggátolni a takarékos megoldás választását.
Nem tudják megúszni a fejlesztést. Elhangzott, hogy mi lesz akkor, ha 2010-ben az
üzemeltető ezt a művet tovább nem vállalja működtetni
Egy fejlesztési koncepciót kell kidolgozni . határozati javaslat egészüljön ki ezzel. Év
második felében ezt el kell készíteni, a költségvetési koncepció ellőtt, október
hónapban..
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Pajor Kálmán képviselő:
Sokkoló a 30%-os hatásfok javulás. Kazáncsere esetén két éven belüli megtérüléssel
biztosítható, de ha korábban odaér a termál energia, akkor az új kazán kidobásra
kerül. Az még nem térült meg. Termálenergia nagy kulcsfogalom Jó lenne tisztán
látni hogy milyen ütemezésben lehet rá számítani.
Szabó Károly képviselő:
Rosszalnák a lakók, ha alapdíj emelésre kerülne sor. Nagyon rossz kicsengése van.
Erősítené a lakókat abban, hogy tömbönként kiváljanak, ami nem lenne szerencsés.
A cég Felügyelő Bizottságába olyan tag is kerüljön, aki ilyen típusú lakásban lakik.
Közös gondolkodással és közös cselekvéssel lehet ezen javítani. Gáz árát nem tudják
befolyásolni, de a hatása csökkenthető.
Dr. Várnai László polgármester:
Következő ülésre a rendeletet elő kell készíteni és a beruházási program kidolgozását
is , az elhangzó javaslat szerint. Bizonytalan abban, hogy október 31-ig a beruházási
program elkészíthető, de a pályázatokat figyelembe véve 2008-2009 fordulójára el
kell készíteni. Akkor a geotermikus energia várható megjelenéséi időpontját is talán
ismerik, mert komplexen kell ezekkel foglalkozni.
Június végéig az előterjesztést el kell készíteni a díjak emeléséről, az alapdíj és a
hődíj vonatkozásában pontos adatot kell kidolgozni. Optimális szerkezetet kell
összeállítani, ami mindkét felet érdekeltté teszi a jó működtetésben. Volt amikor az
önkormányzati akarat alapján kellett az alapdíj, hődij konstrukciót a szolgáltatónak
kialakítani. Ennek arányát jól ki kell dolgozni. Az előterjesztések elkészítésében kéri
továbbra is a szakértők segítségét.
Kovács József Halas T Kft ügyvezető:
30%-ot misztifikálják, de azt nem lehet megtakarítani. 20% megtakarítást most is ad
a gázmotor. Túlzott várakozás miatt hangsúlyozza ezt.
Alapdíjat emelni kell. El kell venni a hődíjból és rá kell tenni az alapdíjra, mert tönkre
megy a vállalkozó.
Pályázati lehetőség 10 éve van, de csak a lakóknak. Most is hirdetik. 40 %-ot adnak
a szekunder oldalra. Nem a hőmérés a legfontosabb, hanem a szabályozhatóság.
Jelenleg 400 lakásban van szabályozó mérő. Ez évente változik.
Molnár Ferenc energetikus:
A kazán 30 %-al jobb hatásfokká tehető. De senki nem mondta, hogy a kazánok
látják el a teljes energia mennyiséget. Távvezeték rendszeren nem lehet változtatni.
Számításokat így is készítették el.
Lakossági fejlesztéskor a kétcsöves rendszert kell támogatni. Ez 350 E ft-ba kerül,
amihez kell támogatás és akkor a fogyasztás felére csökkenthető. Ez az első lépés.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
A
beruházási program áttekintésével kiegészítették a határozatot, amelynek
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
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Határozat Elfogadva
Határozat:

176/2008. Kth
Halas-T Kft. működése teljes körű vizsgálatáról szóló beszámoló.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a HALAS-T Kft. működése teljes körű
vizsgálatáról készített beszámolót tudomásul veszi és felkéri a Polgármestert, hogy a
beruházási program elkészítése és az Önkormányzat által meghozandó döntések
előkészítésére intézkedjék.
A beruházási programot és a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb
díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet módosítását a 2008. június 30-i
testületi ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Elek-Máté Anita beruházási ügyintéző
Kovács József Halas –T Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00020 Új napirendi pont
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Intézményi felújítási keret felosztása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Ebben az évben az intézményi felújítási keretet megháromszorozta a képviselőtestület, mégis nagyon kevés összegnek bizonyult az intézmények helyzetét
áttekintve.
Javasolja átgondolásra, hogy változtassanak a jelenlegi eljáráson és minden évben
egy vagy két intézményt újítsanak fel teljes mértékben, a jelenlegi foltozgatás helyett.
Dr. Várnai László polgármester:
Voltak korábban ilyen próbálkozások, de nem működőképes, mert kimarad
intézmény. 8 év alatt körbeérve, minden évben 10 intézmény felújítása elmarad.

18

Halász Balázs képviselő:
A helyszíni szemle alkalmával szembesültek olyan helyzetekkel, hogy az
önkormányzat támogatási kerete nem lett volna elég a felújításhoz, ezért az
intézmény is hozzátette saját keretéből a költségek közel felét. Nem kis erőfeszítés az
intézménynek ennek előteremtése, mégis felvállalták annak kigazdálkodását.
Horváth Mihály képviselő:
Oktatási intézményeknél a vezetők felelőssé tehetők a jó gazda szemlélet
megtartásáért.
Megemlíti a Városháza tömböt, ahol bosszantónak tartja, hogy évtizedeken keresztül
műszaki emberek sokasága dolgozott már, de senki nem figyel arra, hogy mi romlik
ott folyamatosan. Most megnézte a csapadékelvezető csatornát, amit mindenki lát,
hogy a Városháza utca felöl két ereszcsatorna van, mert a tető két síkú és a felső
ereszcsatornából 50 cm hosszú növény nőtt ki, ami közel 10 éve ott él. A javításnak
akkor lesz eredménye, ha annak folyamatos felügyelete biztosítva lesz.
A tömb felújítása esetén meg kell bízni valakit, aki rendszerességgel figyeli az épület
állagának megtartását.
A mozi sarkán az ostorfa belenő a falba, szél esetén a vakolatot súrolja, rongálja. Ez
apró dolog, de senki nem veszi észre. Ezek nem kis tételek ha javításra kerül sor.
.
Pajor Kálmán képviselő:
Benne volt a felülvizsgáló bizottságba. Valóban az a tapasztalata neki is, hogy a
karbantartás hiánya sok hibát okoz. Megháromszorozták az eddigi keretet mégsem
lehet egyenként teljes felújítást végezni mert tűzoltásra van szükség a legtöbb helyen.
Beázásokkal találkoztak, életveszélyes kéményekkel, ami nem várható. Sajnos ilyen
hibákkal vannak tele az intézmények.
A filmszínház öltözőjét nem azért kell átépíteni, mert csupán szebbnek akarják látni,
hanem méltatlan körülmények vannak ott.
Gondnokok ezirányú felelősségét fokozni kell, mert hatalmas költségeket emészt fel a
javítás.
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Máté Lajos képviselő:
A felújítási feladatok nem hasonlíthatók ahhoz a nagy beruházáshoz, amiben két
iskola részesülhetett. Több éve kialakult problémák kiküszöbölésére kell
szorítkozniuk A keret felosztásánál figyelembe vették, hogy az intézmény saját
forrásából is tartalékolt erre a feladatra, és ott nagyobb összeget határoztak meg,
mert látszott a gazdaszemlélet.
A szétosztott összeg többszöröse érkezett be igényként. Gazdaszemléletet kell
kialakítani. pl. Egy cserép helyrerakása alig jelent időt, de ha elmarad, hatalmas
károk keletkeznek.
Az intézményvezetők prémiumfeltételei között szerepeltetni kellene a jó gazda
szemlélet biztosítását.
Pajor Kálmán képviselő:
Nem szeretné általánosítani azzal a véleménnyel, hogy minden intézmény gazdátlan
és nem figyelnek a hibákra. Pl. A Kertvárosi iskola a legújabb és a legrosszabb
állapotban van. Mindenhol beázik. Hiába követnek el bármit, nem tud egy generál
javítás nélkül megoldást találni. Nem mindig a gondnoki személyzet az oka a
hibának.
Egy általános intézményi felülvizsgálatot lenne jó elvégezni, amiben szembesülnének
a bajjal.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Az elhangzottakkal szemben rögzíti, hogy a felújítási keret összesen egyszer volt
ilyen alacsony mint most, tavaly. Ennél magasabb összegek voltak az előző években.
Az intézményvezetők prémium kitűzésének feltételei között szerepeltetni a jó gazda
szemléletet nem támogatja. A képviselő-testület nem barátja ennek a folyósításának,
még az év végi jutalmat sem biztosítja. A polgármester és alpolgármester jutalmát is
megvonták két éve, tehát ez már a rendszerbe beépült.
A határozat-tervezetről kéri a képviselők szavazatát.
No: 27
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177/2008. Kth
Intézményi felújítási keret felosztása.

100.00%

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2008. évi intézményi felújítási keret
felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intézmény
Polgármesteri Hivatal
Öreg Városháza
Átlós utcai óvoda
Magyar u-i óvoda
Szilády Á. U-i óvoda
Ady E. u-i óvoda
Lomb u-i óvoda

8. Vasút utcai óvoda
9. Felsővárosi óvoda
10. II. Rákóczi F.Szakközépiskola

Felújítási munka
Tető javítás, ereszcsatorna javítás
Kémény felújítás
Ablakcsere, betonjárda javítása
Járda javítás, ablak javítás
Állag megóvó munkálatok
Homlokzat, ereszcsatorna javítás
Vizesblokk felújítás, óvodai
csoportszobák mennyezet felújítás
Terasz ajtó javítás, konyhai
bejárat lépcső javítása
Belső áthidaló alátámasztása,
Nyílászáró javítás
Tornaterem padló felújítás
támogatása

11 . Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Családsegítő
Gyermekjóléti Szolgálata és Krízis
ellátó Intézményei.
Garbai Sándor u.6
Tetőjavítás, nyílászáró felújítás
Átmeneti Szálló
Vizesblokk felújítás
12. Nefelejcs Szakosított Otthon
Vizesblokk felújítás
13. Egyesített Szociális Int.
Kazáncsere, fűtéskorszerűsítés
14. Szűts J. Általános Iskola
Konyha lapostető javítás
Alumínium végfal cseréje,
15. Fazekas G.utcai Ált. Iskola
számítás-technikai tanterem
ablakcseréje, összesen 1.100,- Ft
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(eFt)
1.500
200
700
350
400
1.200
1.500
300
500
2.000

250
250
250
800
120
650

iskola 500 eFt-tal támogatja a
kiviteletést,
sportpálya
védőháló javítása
Fűtéskorszerűsítés II. ütem,
„B” épület homlokzat javítás

16. Felsővárosi Ált. Isk.

Intézmény

Felújítási munka
Tetőfelújítás, tetőablakok
megszün-tetése, főbejárati lépcső
javítás
Veszélyes kémény javítása
Személyzeti vizesblokknál
falfelázás javítása,
napfényvédőüvegek cseréje
Ereszcsatorna javítás
Ereszcsatorna javítás, kupola rész
javítása
Öltöző parketta javítás, mosdó
csere, festés mázolás,

17. Kertvárosi Ált. Isk.
18. Bernáth L. Kollégium
19. Városi Könyvtár
20. Tűzoltóság
21. Közösségek Háza
22 . Filmszínház

1.380
(eFt)
600
300
400
300
200

Eseti Bizottság által felosztott

300
14 450

Tartalék
Mindösszesen

550
15 000

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Elek-Máté Anita beruházási ügyintéző általa:
Érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „Kun Összefogás” konzorciumhoz való csatlakozás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Dr. Krammer Balázs képviselő:
Az előterjesztésben szerepel, hogy az „ Érdekellentéteket csillapítsa”. Milyen
érdekellentétekről van szó?
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A csatolt szerződés 2. pontjában szerepel, hogy a világtalálkozó a szerződés
mellékletét képező program alapján. Ezt a mellékletet nem tartalmazza az
előterjesztés. A döntés előtt megtekinthető valahol?
Az 5/2 pontban szerepel, hogy a tagdíj lakosságarányosan 1 Ft/ állampolgár.
Összeszámolta, hogy a 41 település kb. 200.000 lakost fed le, de ebből hiányzik a
két megyei önkormányzat. Komolyan gondolják, hogy 1 millió körüli összeg elég
lesz?
Érdekérvényesítés miért nem volt hatékonyabb a konzorcium összeállításánál? A 6.4
pont szerint 10 fős konzorciumi bizottságot hoznak létre. Kiskunhalas a település
nagyságrendje szerint harmadik helyen szerepel és nincs a tagok között. Miért?
Van lehetősége a képviselő-testületnek, hogy utólag kérje felvételét?
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
A képviselő-testület Dózsa Tamás Károlyt bízta meg a konzorciumi képviselettel,
ezért a válaszadásban kéri segítségét.
Az érdekellentétről a következőket ismerteti: A Jászkun terület három nagy egységet
foglal magába, a Jászság, ahol nincs gond, Jászberény az egyértelmű központ,
szervezi és végzi saját életét, a legjobban szervezett és legjobb érdekérvényesítő
szervezet. Hasonló helyzet Karcag központtal; Karcag hagyományosan
a
Nagykunság központja.
Eltér ettől a Kiskunság, ami két területi egységre oszlik, a felső és az alsó
Kiskunságra. Kiskunhalas mint régi Kiskun kapitányi székhely, bizonyos területeken
nincs egyetértés a Kiskunfélegyháziakkal, akik a XVII. századi Kiskun Kapitányi
székközpont. Ők újak , míg Kiskunhalas régi, amely viszonyt sérelmeznek.
Ehhez jön a harmadik terület Kunszentmiklós, Szabadszállás a Felső Kiskunság
központtal.
A Felső Kiskunság hamarabb talált egymásra, mint Kiskunhalas.A hármasból
lecsatlakozott
Szabadszállás, Kunszentmiklós, Kiskunfélegyháza bizonyos
szempontból lépéselőnyben van. Az érdekellentétek ma már csillapodtak azzal, hogy
Kiskunhalas aktívizálta részvételét ebben a szövetségben. Az igazán komoly
érdekellentétet az okozta, hogy civil kezdeményezés
alapján elsősorban a
nagykunságból kiindulva szerették volna a Magyar Kazak Baráti Társaság
ösztönzésére már ebben az évben megrendezni a kunok világtalálkozóját. A terv nem
valósult meg, mert volt
egy 5-6 milliós költségvetéssel rendelkező program
támogatási összeg nélkül. Hiába vállaltak jelentős hozzájárulást, a megrendezést
nem látták biztosítottnak. Kiskunfélegyházán komoly személyeskedő vitának voltak
tanúi a Polgármesteri Hivatal nagytermében, amit azzal oldott fel a házigazda, hogy
azt javasolta, hogy tegyék félre ezt a civil kezdeményezést és a benne rejlő erőt
használják fel 2009-ben a szervező munkában oldják fel ezt az ellentétet, hozzanak
létre az önkormányzatok és néhány civil szervezet egy múzeumot . Erre gondoltak az
előterjesztésben.
Melléklet nincs itt. Része lesz ennek a konzorciumi megállapodásnak.
Lakosság arányos 1 Ft az apró munkára minimális szervező munkára szolgáló
összeg. Kun Világtalálkozó jövő évi forrását
pályázati alapból kívánják
megszervezni. Számítanak a Kazah Köztársaság támogatására is.
Nem volt ott a tárgyaláson, amikor a bizottság megalakult. Kiskunfélegyháza
hosszabb idő óta és lényegesebb szerepet vállalt ebben.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Elmúlt hét keddjén volt ülésük. A Kiskun Önkormányzatok Szövetségének, ahol a
várost képviselte.
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A Konzorciumi szerződés-tervezetet itt fogadták el és június 30-ig kell valamennyi
Kiskun Önkormányzatnak nyilatkozni arról, hogy bekapcsolódik-e a konzorciumba.
Azért nincs még kész a melléklet, mert októberben kellene minden településnek
benyújtani , hogy milyen programmal kíván részt venni és mennyi pénzfedezetet
biztosít hozzá.
Halason és térségben működő kun hagyományt őrző közösségeket megszólították,
hogy a Polgármesteri Hivatalban jelezzék részvételi szándékukat. A világtalálkozó
2009. szeptember 17-től 27-ig lesz, amiben Kiskunhalas oroszlánrészt tud vállalni.
Nagy lehetőség látszik ebben a szervezetben.
A tagönkormányzatok lakosságszám után 1 Ft-ot fizetnének, a megyei
önkormányzatok egységesen 10.000 Ft-ot fizetnének és egyéb szervezetek is. A
szükséges bekerülési összeget pályázat útján kívánják biztosítani.
Konzorciumi Bizottságban azért nincs Kiskunhalasi részvétel, mert a Nagykunság és
Kiskunság úgy egyezett meg, hogy a bizottságban 5-5 fő képviseletet kap.
Múzeológust is bevontak, majd a megyei és helyi önkormányzatoktól képviseletet.
Hangsúlyozták, hogy a létszám nem végleges, javaslattal a szervezés idejében élhet
Kiskunhalas. Az alakuló ülésen határozzák meg pontosan a bizottság tagjait.
Dr. Krammer Balázs tanácsnok:
A határozati javaslatot kiegészíteni indítványozza, hogy a képviselő-testület bízza
meg a polgármestert, hogy a Konzorciumi Bizottságba egy főt delegáljon.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
A kiegészítéssel együtt teszi fel a határozat-tervezetet szavazásra.
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178/2008. Kth
„Kun Összefogás” Konzorciumhoz való csatlakozás.
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a „Kun
Összefogás” Konzorciumhoz. Felhatalmazza a Polgármestert a szándéknyilatkozat,
illetve a „Kun Összefogás” Konzorciumi szerződés aláírására.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Konzorciumi Bizottságban tagsági viszony
biztosítását ké
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető, általa:
Ficsor József Kiskun Önkormányzatok Szövetségének elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00022 Új napirendi pont
22./ NAPIRENDI PONT TÉÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kun emlékmű felállítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Az előterjesztést közösen készítették Tóth Péter főépítésszel. A főépítész tartotta a
szakhatósággal a kapcsolatot.
Mintaként csatolták a látványképet, ami Karcagon készült. A bizottsági üléseken
felvetődött, hogy mit tartson a kezében
a kun szobor alakja. Eredetileg a kun
szobrok egy ivócsanakot tartottak a kezükben, hiszen részt vettek valamikor az
áldozati szertartásban, ezért erre is született javaslat, majd a város címerét is
javasolták, és végül utalva a kunokra, Kiskunhalas elsőnek tűnő ábrázolása, amely
Kiskunhalas történek I. kötetének címlapján található: Csertán vezérnek a csukát
ábrázoló alakja kerüljön egy bronz a szoborra. Ebben dönthetnek helyben is, de
rábízhatják a lektorátusra is.
Dózsa Tamás Károly képviselő vetette fel, hogy a szobor mellé egy tájékoztató táblát
kellene elhelyezni, hogy milyen célból került oda a szobor és hogy mit ábrázol.
Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
Ez egy sablonba öntött beton vagy kő szobor. Természetes kőből mennyibe kerülne?
Kun szobrok nem tartottak soha címert, ami elég giccses lenne, ezért az eredeti kun
babákhoz hasonlóan az élet vízét öntő kupát tartson a szobor. Ennyiben legyenek
hűek a hagyományokhoz.
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Dr. Krammer Balázs tanácsnok:
Miért a körforgalomba kerülnének ezek az izléstelen figurák? Frakció ülésen jelezte,
hogy nem kívánja ezt a napirendi pontot megszavazni, mert alapjaiban nem ért vele
egyet.
Dr. Komáromi Szilárdképviselő:
Nincsenek minden információ birtokában a művészettörténet szempontjából. Nem
tudják, hogy a kun babáknak mit kell tartani a kezében. Van ennek egy
magyarországi szakértője, őt kell megkérdezni.
Tóth Péter főépítész:
Az előterjesztésben utaltak rá, hogy mi alapján történt a hely kiválasztása. Az ilyen
jellegű kun babákat a forgalmas találkozási helyeken állították fel annak idején.
Korábban a körforgalom kialakítása tervezésénél is felmerült, hogy közepére egy
szobor szobrot lehetne lehelyezni.
Egyetért Dr. Krammer Balázs tanácsnok véleményével, de nincs abban a helyzetben,
hogy felülbírálja azt, ezért keresik meg a lektorátust, aki a helyszín kiválasztását is
véleményezi.
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető:
A Tesco körforgalom kiválasztása annak alapján történt, hogy ezek a kun szobrok
általában egy magaslaton álltak. Egy már meglévő magaslatot próbáltak keresni,
illetve a részint a Tesco helyének feltárása során honfoglalás népvándorlás korabeli
sírokat és emlékeket találtak a környéken. A Katolikus Temető DK-i részénél szintén
a kun korra utaló régészeti maradványok kerültek elő. Megpróbáltak a temető
közelében helyet keresni , de az beépített terület.
Kun Kovács Lászlónak a tanulmányát, ami megjelent a Halasi Múzeumi Füzetek
sorozatban is az szerepel, hogy általában ivócsanakot tartottak a kezükben, de arra
nem derült fény, hogy milyen célból tartották. Az élet vize az egyik felfogás, míg a
másik hogy részt vettek az áldozatok szertartásában és töltöttek nekik innnivalót
ebbe a csanakba. Amennyiben másolatot akarnak készíteni egy ilyen szoborról,
akkor az ivócsanak a megfelelő, amennyiben a városra és a kunokra szeretnének
utalni, akkor a másik két megoldás közül is lehet választani.
A lektorátus véleménye nem mellőzhető, mert csak akkor lehet a reneszánsz év
kapcsán köztéri alkotásként felállítani, ha 50%-os támogatást megkapják hozzá. Ez
csak akkor kapható meg, ha a lektorátus jóváhagyja a tervet.
Amennyiben más alapanyagból kívánják a szobrot elkészíteni, az Opusztaszeri
szoborpár alapul véve, amit a szintén az általuk felkeresett szobrászművész készített,
5-6 millió az elkészítési költség. Ebben nincs benne az elszállítás és a szobor
felállítási költségei. Ennyi fedezet nincs erre a célra. 1 millió ft-ot tervezetek az
előkésztésre.
Hozzászólások
Dr. Krammer Balázs tanácsnok:
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Megnyugtatja hogy lektorátus fogja véleményezni a szobrokat. Szeretné tudni, hogy
a szobor kivitelezési nagyságát tekintve a képviselő-testületnek van-e beleszólási
lehetősége?
Most úgy tűnik, hogy 3-3.5 méter magasságban éktelenkednének ezek a szobrok a
Tesco környékén. Városképi szempontból nem tartja jónak és kiskunhalasi lakosként
sem érezné jól magát ezeket látva. Szó volt korábban Kazasztánról, Baskiriába valók
az ilyen szobrok. Ott biztosan több is van belőlük. Nem biztos hogy Kiskunhalas
kapuját ezzel kell elrontani.
Nem tudja ezt az előterjesztést támogatni.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Nemzetközi helyzetet figyelembe véve valóban minden körforgalomban van
valamilyen alkotás vagy növény, virág elhelyezve. A hatos körforgalomban senki nem
tudja majd elolvasni, hogy a körforgalom dombján milyen alkotás van és miért van
ott.
Nem lehetne a temető azon részére elhelyezni, ahol a kun emlékeket találták?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzott vita alapján javasolja , hogy a Képviselő-testület elvi hozzájárulását
adja a kun szobor felállításához.
A szobor helyszínének végleges kiválasztását- és a szobor megjelenési formájáról
készült lektorátusi vélemény megszerzését követően
az előterjesztést ismét
megtárgyalja a képviselő-testület.
Erről kéri a képviselők szavazatát.
No: 29
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179/2008. Kth
Kun emlékmű felállítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a kun szobor
felállításához.
A szobor helyszínének végleges kiválasztását- és a szobor megjelenési formájáról
készült lektorátusi vélemény megszerzését követően
az előterjesztést ismét
megtárgyalja a képviselő-testület.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Tóth Péter főépítész
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00023 Új napirendi pont
23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Összefüggő járdaépítés támogatásra hozott 84/2007. kht. sz.
határozat módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 30
Szavazás: Nyílt
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180/2008. Kth
Összefüggő járdaépítés támogatására hozott 84/2007. Kth.sz. határozat módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 84/2008. Kth. határozatát az alábbiak
szerint egészíti ki:
„Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Településfejlesztési,
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottságot az összefüggő járdaépítési
támogatási igények elbírálására.”
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető
Pajor Kálmán bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00024 Új napirendi pont
24./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Hozzájárulás a DÉMÁSZ használati jog bejegyzéshez.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezetet a Településfejlesztési,
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési és
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Gazdasági Bizottság
elfogadásra.

által javasolt 5.000 Ft/m2 árral kiegészítve javasolja
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181/2008. Kth
Hozzájárulás a DÉMÁSZ használati jog bejegyzéséhez.

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas belterület 222/2
hrsz alatti épületben lévő közcélú villamos energia szolgáltatás biztosítását szolgáló,
villamos energia átalakító és kapcsoló berendezések – mellékelt megállapodás és
vázrajz szerinti – használati jogának ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
5000 ft/m2 díj ellenében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész, általa:
kérelmező
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00025 Új napirendi pont
25./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 8155 hrsz-ú területből 64 m2 nagyságú területrész megvásárlási
kérelme.
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: 32
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.06.02 20:03:59
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182/2008. Kth
8155 hrsz. alatti területből 64 m2 nagyságú rész megvásárlási kérelme
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 8155 hrsz alatti ingatlanból
a rendezési terv szerint kialakítandó mintegy 64 m2 területű ingatlanrészt Veres
Csaba, 6785 Pusztamérges, Jókai u. 63. szám alatti lakos részére.
A telekmegosztással, a tulajdonba vétellel és az esetleg szükséges közműkiváltással
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A terület értékesítési ára az értékbecsült ár,
melyet jóváhagyásra a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé kell
terjeszteni.
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész, általa:
kérelmező
Valaczkai László Halasi Városgazda Zrt vezérigazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00026 Új napirendi pont
26./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 3889 hrsz-ú Sólyom u.1. szám alatti ingatlan megvásárlási
kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 33
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183/2008. Kth
3889 hrsz-ú Sólyom u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlási kérelme
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 3889 hrsz. alatti 328 m2
területű, lakóház udvar művelési ág megjelölésű ingatlanát a rajta álló 66,88 m2
hasznos alapterületű lakóházzal Bakócai Aranka Kiskunhalas, Sólyom u. 1. sz. alatti
bérlő részére 4.900.000.- Ft vételárért. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a
vevőt terhelik.
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész, általa: kérelmező
Valaczkai László Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00027 Új napirendi pont
27./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Ipari Parkban 1000m2 terület megszerzésére vonatkozó
kérelem.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Tóth Péter főépítész.
Az előterjesztésben 1000 m2 terület nagyság figyelembe vételét kéri. A helytelen
területnagyság a Városüzemeltetetési Zrt-től érkezett
átiratban
szerepelt . A
bizottsági ülésen jelen volt a vásárló, aki jelezte, hogy csak 1000 m2-t kért.
Kérdések
Pajor Kálmán képviselő.
Azzal, hogy 1.000 m2-t elad a képviselő-testület, marad 1032 m2. Nem lesz gond,
hogy túl kis terület marad már csak eladásra?
Tóth Péter főépítész:
Az ingatlan egy darabban van. Összes terület 2532 m2. Ebből 500 m2-nyi tulajdoni
hányad már elkelt.
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Ez a része az Ipari Parknak kimondottan kis vállalkozók részére kijelölt, mert alakja
és szerkezete erre alkalmas.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezetről kéri a képviselők
szavazatát.
No: 34
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184/2008. Kth
Ipari Parkban 1000 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban a
6023/6 hrsz alatti ingatlanból 1.000 m2 nagyságú ingatlanrésznek az ÉB-R
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (6400 Kiskunhalas, Szabadkai u. 80.) részére történő
kedvezményes tulajdonba adásához, a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási
koncepciójában foglaltak szerint.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható
végre, ha a Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a kérelmező vállalkozás megfelel
a 70/2001/EK rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt
támogatási feltételeknek.
A terület tulajdonba-, és birtokbaadásával kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik.
A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
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Tóth Péter főépítész , általa: kérelmező
Valaczkai László Halasi Városgazda Zrt vezérigazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00028 Új napirendi pont
28./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 4729/4/A/91 hrsz alatti garázs megvásárlási kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Máté Lajos Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottsági ülésen felmerült, hogy van-e hasonló ikergarázs az önkormányzat
tulajdonában. Érdemesebb lenne megtartani esetleg bérleti díj ellenében a kért
garázst?
Kérdések
Hozzászólások
Tóth Péter főépítész:
Az adott ingatlan jelenleg egy garázs, ami az önkormányzatnak 1/1 tulajdonában
van és felének értékesítéséről szól az előterjesztés. Arra nem tud pontos számot, hogy
hány hasonló garázs van az önkormányzat tulajdonában.
A forgalomképes ingatlanok értékesítése során az a szabály, hogy a vételár eléri az
éves bérleti díj tizenkétszeresét, akkor értékesíthető.
Az értékbecslés még nem történt meg, ezért a a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság következő ülésén kell dönteni erről.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselőé-testületnek.

No: 35
Szavazás: Nyílt
>545<
Ideje:2008.06.02 20:13:34
Eredménye
Voks: Szav%
Igen
22
95.65%
Nem
0
0.00%
Tartózkodik
1
4.35%
Szavazott
23
100.00%
Nem szavazott
0
Távol
1

Minősített
Össz%
91.66%
0.00%
4.17%
95.83%
0.00%
4.17%
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Össz.:
24 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat:

100.00%

185/2008. Kth
4729/4/A/91 hrsz. alatti garázs megvásárlási kérelme.
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 4729/4/A/91 hrsz. alatti 42
m2 területű garázs ingatlanának ½ tulajdoni illetőségét Balázs János, Kiskunhalas,
Kuruc vitézek tere 40. fsz. 2. 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 általa: kérelmező
Valaczkai László Halasi Városgazda Zrt vezérigazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00029 Új napirendi pont
29./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a KISZ
kapott választ elfogadja-e?

lakótelepi

játszótér hinta pótlására

Jekő Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Dózsa György úti parkoló bővítésére
kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze T. lakótelep, Radnóti u, Vasút és
Állomás utcák ivóvíz minőség javítására kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a
javítására kapott választ elfogadja-e?

Kossuth utcai ivóvíz minőségének

Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Régi postaládák talapzat felszedésére
kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
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 Horváth Etelka képviselőt, hogy az orosz katonák sírjának rendezésére
kapott választ elfogadja-e?
Horváth Etelka 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:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Mártirok utca járda építésére és útjának
javítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy az Erzsébet királyné téri mozgássérült család
átköltöztetésére kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Megoldás született ebben a kérdésben, ezért a választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Patkó utca gléderezésére kapott választ
elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Semmelweis téri játszótér sövénnyel
történő bekerítésére kapott választ elfogadja.
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Juhar-Karacs T. utcák közötti dűlőút
javítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Dong ér takarítás hiányosságainak
megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Nem fogadja el a választ.

101

Dr. Várnai László polgármester:
A válasz felülvizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság elé.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt,
hogy a Zuschlag János vagyonosodási
vizsgálatára kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Írásban megadta válaszát az Ügyrendi Bizottság elnökének.( Írásban mellékelt)
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy
a Fazekas Gábor úti járdán lévő
horogkereszt eltávolítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Nem fogadja el a választ, mert a Fazekas G. u. 16.sz. ingatlan előtt a mai napig ott
van a horogkereszt. Kéri eltávolítani.
Hunyadi Péter képviselő:
A Halasi Városgazda Zrt jelenlévő vezetőjétől ( Szász Márton) kéri az önkényuralmi
jel eltávolítását.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Krammer Balázs tanácsnokot, hogy a Szt. Imre utcai vasbolt udvarából
történő közlekedési rend megváltoztatására kapott választ elfogadja-e?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Krammer Balázs tanácsnokot, hogy a Borz és Virág u.
pihenő övezetbe sorolásra kapott választ elfogadja-e?

környékének

Dr. Krammer Balázs képviselő:
A választ nem fogadja el. Negyven aláírás mellett kérte, de továbbra is kérik, ha nem
lehet átsorolni, akkor a forgalom más módon történő csökkentését kérik.
Dr. Várnai László polgármester:
Visszautalja a válasz vizsgálatát
Városüzemeltetési bizottság elé.

a

Területfejlesztési,

Idegenforgalmi

és

Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Vitéz- Bundzsák utcák közlekedési rend
szabályozására kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
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A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a tanácskozótermi kijelző tábla javítására
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi halász Balázs képviselőt, hogy a partnervárosi zászlók ünnepnapi
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Megjegyzi, hogy támogatja az indítványt és megoldást ígér.
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi pajor Kálmán képviselőt, hogy a különböző fejlesztési programok tervezésére
kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
Napirend előtti felszólalásában érintette a Bajcsy Zs. úti parkoló építésének
késlekedését.
A válaszban az áll, hogy a DELTAPLAN Kft kapott megbízást a tervezésre. Ma reggel
felhívta ezt a cégvezetőt, aki közölte, hogy ilyen megbízást nem kapott. A válasz nem
igaz. Nem fogadja el.
A kerékpárút tervezésére kapott választ azért nem fogadja el, mert meg kell kezdeni
azonnal, függetlenül attól, hogy mennyit érint a belvárosi rekonstrukció. Akkor is
megépítik a K_NY-i kerékpárutat, ha nem nyernek a pályázaton. Két ütemben
azonnal meg kell rendelni a terveket. A II. ütem lesz a belvárosi rekonstrukció
szakasza, az összes többit lehetne tervezni. Erre a költségvetésben rendelkezésre áll
a fedezet.
Továbbá hiányzik a mulasztásért felelős személyek megjelölése is.
Dr. Várnai László polgármester:
Arról nincs tudomása, hogy a K-NY irányú kerékpárutat mindenképpen megépítik.
Képviselő-testület erről még nem döntött.
A választ visszautalja a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság elé.
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy Dong-ér takarításának szabálytalanságaira
kapott választ elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő:
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A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi szabó Károly képviselőt, hogy a Halasi Városgazda Zrt vezetőinek
interpelláció idején történő jelenlétére kapott választ elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Komáromi szilárd képviselőt, hogy a Holló-, Dózsa Gy. utcák parkolási
problémáira kapott választ elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, város honlapján megjelenítendő képviselőtestületi jegyzőkönyvekre vonatkozó választ elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy az SZMSZ betartására kapott választ elfogadjae?
Máté Lajos képviselő:
A polgármester úr idejét nem méri az óra, és rá is vonatkozik, hogy napirend előtt 3
percben szólhat. Változatlanul kéri, hogy mérje az időt.
Azt is jobbnak tartaná, ha a napirend előtti felszólalások betűrendi sorrendben
történnének. Véleménye szerint irányított a felszólalások sorrendje.
Dr. Várnai László polgármester:
A polgármesternek ez a lehetősége megvan.
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy
levételére kapott választ elfogadja-e?

Váradi Krisztián választási plakátjának

Máté Lajos képviselő.
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Kárpát utcai üres telek sorsának
rendezéséről kapott választ elfogadja-e?
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Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Népfront utcai kaszálási menetrendre
vonatkozó választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy Dong ér takarítási problémáira kapott
választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt , hogy a Pozsony u. 39. előtti közvilágítás
pótlására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Nem fogadja el a választ, megoldást kér.
Dr. Várnai László polgármester:
Az interpellációs választ vizsgálatát visszautalja a Településfejlesztési,
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság vizsgálatára.
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a beomlott beton árokpart javítására
kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Radnóti úti ivóvíz minőség javítására
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 Radnóti úti játszótérről a kutyák
kitiltására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városfejlesztési Bizottság azon válaszát, hogy helyszíni bejárást követően adnak
választ, elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A helyszíni bejárás megtörtént, Szabó Károly képviselő úrral közösen. Körülnéztek, és
megállapították, hogy a helyreállítás megtörtént, a tornaterem használatra készen áll.
Szabó Károly képviselő.
A tornaterem helyreállítását elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a buszmegálló áthelyezéséről szóló bizottsági
felülvizsgálat eredményét elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy Kőrösi út 19 ingatlanból kihajtva balra
kanyarodást felülvizsgáló véleményt elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
Kéri a megoldás megkeresését továbbra is, mert a balesetveszély továbbra is fennáll.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi
és Városfejlesztési Bizottság Sáros utcai zajvédő építéséről szóló interpellációs
válaszának vizsgálatáról megküldött határozatát elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
Arra kell törekedni, hogy a Településfejlesztési Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság véleménye szerint, hogy a cigányok rendet tegyenek maguk körül. Azt
eltakarásuk nem megoldás.

106

Dózsa Tamás Károly képviselő:
Azzal fogadja el a választ, hogy kéri Pajor Kálmán képviselőt is , hogy biztassa a
cigányokat a környezetük rendezésére.
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK:
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Soós Árpád képviselő:
A MÁV Rt területén a volt postai rakodó, a kút és víztorony környéke valamint a
felüljáró környéke gazos, elhanyagolt, rendezetlen. Kéri felhívni a tulajdonos
figyelmét a rendezésre.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Fazekas G. és a Bajza utca sarkán lévő üres újságos bódé eltávolítását kéri. Kéri
ismét felszólítani a tulajdonost, hogy távolítsa el határidő megjelölésével.
Elmaradása esetén a városüzemeltetés távolítsa el onnan, mert részletekben lopják,
és igen rossz látványt kelt.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Magyar utca kórház felőli oldalán rendszeresen parkolnak a gépkocsik. Az óvodába
menet az autókat kell kerülgetni, a gyermekkocsival pedig nem lehet erre közlekedni.
felállnak az autók.
Szilády Á u. és Thorma János utca kereszteződésében a Kertész u felől érkezve nem
lehet balra ellátni. Most több kerékpáros baleset történt már.
A balesetveszély elkerülése érdekében megoldást kér.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
Kórház környéke. Monszpart L. utca és a Csetényi Park felé nagyon elhanyagolt .
Kéri az intézmény figyelmének felhívását a rendezésre.
Kertész u. útalappal történő ellátását sürgeti. Határozatban szereplő feladat és a
pénzkeret is biztosított erre. Fél év már elmúlt és félő, hogy kifutnak az időből.
Kéri kivizsgálni, hogy februári ülésen miért volt bekapcsolva a TV kamera, amely
ráirányult a polgármester úr monitorára.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Krammer Balázs képviselő:
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Szabadkai u felső szakaszán a COOP üzlet előtt a parkolási lehetőség rendezetlen.
Eső idején fél méteres vízben állnak meg az autók, egyébként is a keramit szegély
szerencsétlenül megdőlt hogy alacsonyabb építésű autónak az alját megkarcolja.
Áldatlan állapotok vannak ott hosszú évek óta.
Kéri felvenni a kapcsolatot a COOP üzlet tulajdonosával a rendezés érdekében.
Temető melletti Berzsenyi u földes szakaszát nem építették meg. Van lehetőség erre,
hogy ebben a ciklusban megépüljön?
Temető kaputól jobbra kiépített parkolók kevésnek bizonyulnak, további kialakítására
van szükség. Erre vonatkozó lehetőségről érdeklődik.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
Semmelweis tér lakói kérik hogy a Három Tavasz emlékműnél állítsák vissza rendet.
Méltatlan dolgok vannak ott, aminek feltakarítását és újbóli keletkezését
megakadályozni és ellenőrizni kérik. Hajléktalanok is éjszakáznak ott .
Szökőkút
sugarai között görkorcsolyáznak a gyerekek.
Előfordul, hogy
almacsutkával betömik a
vízsugár útját. Térfigyelő kamera működik? Hány
gyermeket figyelmeztetett ez ügyben a rendőrség?
Régi református temetőben sok a kullancs. Kéri irtásukat.
Bethlen G téri lakók kérdezik hogy ki köteles tisztítani a parkolók területét, mert
nagyon elhanyagoltak.
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Szász Éva képviselő:
Tó u buszmegálló biztosítása érdekében ismételten interpellál. A Czuczor vagy a
Bornemissza utca környékén is kér megállást biztosítani.
Hiányzó utca névtáblák kihelyezését kéri.
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
Szabó Károly képviselő:
Halas TV Felügyelő Bizottságát kéri összehívni.
Sóstó horgászok keresték meg és jelezték aggodalmukat, hogy az erősödő meleg
hatására és az alacsony vízszint miatt máris nagy a hal pusztulás. Vízutánpótlást
rövidebb és hosszabb távon is kérik biztosítani. Dong ér csatorna felduzzasztásával,
ahol van a Halasvíz Kft telepe és megy a csatorna Sós tó felé, és a vízminőség
alkalmas arra, abból jusson a Sós tóba is. Hosszabb távú megoldást kérnek, mert
egy nagyobb érték megy tönkre egyébként.
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________
Dózsa Tamás Károly képviselő:
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Róna u. vízvezeték pályázata hogyan áll, mert június 30-a volt a határidő arra, hogy
az ott élők vízhez jutását biztosítja az önkormányzat.
Róna utca névtábla kihelyezését kéri ismételten.
Fő téren a zenepavilon tetejének takarítását kéri a levéltől.
Shell kútnál lévő játszótér körbekerítésére korábban ígéretet kapott, de még nem
fogtak hozzá? Mi az oka?
Szeméttárolót kér a kórházhoz, a gyógyeszköz forgalmazó elé.
Kéri megvizsgálni, hogy a működő malom silótornyainak felső részéren egy kilátó
megvalósítható-e a működtető vállalkozó bevonásával, mert onnan egyedi látképet
kapnának az idegenek a városról.
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Érdeklődik, hogy a Városgazda Zrt a reklámfilm készítéshez kért-e árajánlatot a
Halas TV-től? A MC Kenzye Tv-vel kötött szerződés milyen összegű?
Erzsébet téri egykori nővérszálló előtti járda javítását kéri.
¦ 11_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Vitéz-, Bundszák és Kmeth u. sarkán van egy víznyelő. Az út földes, tehát eső idején
a sár a lefolyót beborítja és eldugul. Ennek a néhány négyzetméternyi terület
lebetonozását kéri.
Szabó Károly képviselő úr interpellációjával kapcsolatban elmondja, hogy az említett
csatorna, ahol a zsilip hiányzik, mert ellopták, az lefelé vezeti a vizet, annak nem
feladata, hogy a tavat táplálja. Ahol a Halasvíz Kft szivattyútelepe van, onnan már
nincs csatorna.
¦ 12_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
53 főút nyomvályús. Erre már korábban kaptak választ amit nem fogadtak el.
Felkérték Faggyas Szabolcsot ( akkori osztályvezetőt) hogy keresse meg a Magyar
Közútkezelő Zrt-t és hívja fel a figyelmét a balesetveszély kiküszöbölése érdekében.
Ez a levél elment, írtak-e rá választ és az mit tartalmaz?
5309 út Keceli út laktanya melletti szakasz balesetveszélyes. Szóba került
korábban, hogy a Karacs Teréz utcát kiépítik a laktanya mögött, de ehhez fel kell
venni a kapcsolatot a Magyar Közútkezelő Rt.vel, hogy a terveztetést és kivitelezését
milyen ütemben akarják elvégezni, mert az 5309-es utat áttennék a Karacs Teréz
utcára. Kéri a tárgyalás felelevenítését, amin szeretne részt venni.
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Dr. Várnai László polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi
ülést befejezettnek nyilvánítja.
k.m.f.

(: Dr. Várnai László:)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária:)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Dr. Nagy Lajos:)

(: Szabó Károly:)
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