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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
A Testület neve:   Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület 
                                                                                                                                                               
Dátum: 2008.okt.27  KÖZMEGHALLGATÁS  13.05 
 
 Testületi névsor:  
 
       Képviselő         Voks Frakció 
  
1.  
2. Lukács László alpolgármester               1 FIDESZ-KDNP 
3. Aradszky Lászlóné               1 FIDESZ-KDNP 
4. Csáki László               1 MSZP 
5. Dózsa Tamás Károly               1 FIDESZ-KDNP 
6. Halász Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
7. Horváth Etelka               1 MSZP 
8. Horváth Mihály                                                       1 
9. Hunyadi Péter               1 FIDESZ-KDNP 
10. Jekő Attila               1 MSZP   
11. Jerémiás Béláné               1 FIDESZ-KDNP 
12. Dr. Krammer Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
13.  Dr. Komáromi Szilárd                                            1 
14. Kószó János                                                           1 MSZP  
15. Máté Lajos                                                              1 FIDESZ-KDNP 
16. Dr. Nagy András Péter                                           1 FIDESZ-KD 
17. Dr. Nagy Lajos               1  
18. Pajor Kálmán                                                         1 FIDESZ-KDNP 
19.  Soós Árpád                                                           1         FIDESZ-KDNP 
20.  Szabó Károly                                                        1         MSZP 
21. Dr. Szász Éva                                                        1         FIDESZ-KDNP 
22. Szilágyi Pál Ferenc                                                1         FIDESZ-KDNP 
23. Váradi Krisztián                                                    1          MSZP 
24.  Vízkeleti Szabolcs Zsolt                                        1          MSZP 
 
 (  23  fő  96% ) 
  Dr. Ferenczi Mária Jegyző 
  Kristóf Sándorné Aljegyző 
 Távolmaradását bejelentette: 
 
 Dr. Várnai László polgármester               1 MSZP 
 ( 1fő 4 % ) 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket,  majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő 1 
fő kivételével jelen van, az ülés határozatképes, így  megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Dózsa Tamás Károly és Csáki László képviselőket. 
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Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy előre meghirdetett  közmeghallgatást tart a  
képviselő-testület.  
A Szervezeti és Működési Szabályzata szerint „ A testület évente egyszer  előre 
meghirdetett közmeghallgatást tart amelyen a választópolgárok és helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.  
 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
Csala Tiborné Károly u. 71 . 
 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom  és Párt Kiskunhalasi Szervezetének elnökeként  
mondja el észrevételét. 
Sajnálja, hogy a polgármester úr  nincs itt, mert neki szánta észrevételét.  
Október 23-án  az ünnepi megemlékezésen történt, hogy  egy úri ember a  
megemlékezés közben  odafordult a polgármester úr  és csapatához és azt közölte, 
hogy menjenek innen  a III/3-as  ügynökök. Nem a polgármester úrnak célozva 
hanem a csoportnak mondta. 
Az a probléma, hogy Várnai úr a polgármesterük  kocsmai stílusban szólt vissza. 
Jobbikosok úgy gondolják, hogy  választókként bizalmukba fogadták a polgármester 
urat, akkor ő is tartsa meg feléjük a  bizalmát , és ne így  válaszoljon  egy ünnepen. 
Ha ezt nem tudja tartani, és megrendült a bizalma a városiak felé, akkor mondjon le. 
 
Csala Tibor Károly u. 71 . 
 
Az kéri a képviselőktől, hogy esküjüket véssék az eszükbe, mert eljön az idő, amikor 
tudniuk kell azt. 
 
Tassonyi Tamás Bem u. 3. 
 
1956-os eseménnyel kapcsolatban,   a városháza oldalán van egy emléktábla, ami 
alatt nincs  koszorú tartó kampó, így csak a földre  tehető  az. Idén  virágot sem 
kapott az emlékhely. 
 
Ebtartási rendelet betartatását kéri továbbra is a városban . Már látható, hogy egyre 
többen  gyűjtik össze a kutyájuk után  keletkezett szemetet.  
 
Játszóterek  megépültek és senki nem őrzi azokat. Polgárőrség  csak pénzt kér az 
önkormányzattól de a temető  november 1-jei őrzésén és a Város Napi rendezvény 
biztosításán kívül nem látni a tevékenységüket a városban. Meg kellene kérni őket 
arra, hogy  vigyázzanak a parkokra, játszóterekre. 
ÁMK melletti lakótelepen dohányoznak a  szakképző iskolás diákok.  Erre oda 
lehetne figyelni erre is. 
 
A Halas Távhő Kft áremelése, ezen belül az alapdíj 25%-os emelése nagyon 
hátrányosan érinti az ott  lakókat.  Meg lehetne kérni talán a szolgáltatót, hogy 
szedje be az elmaradt díjakat.  Jó pár embert ismer, aki szinte sportot űz abból, hogy 
nem fizeti a távhődíjat és a közüzemi díjakat. Valamit kellene tenni ez ellen.  
Az alapdíj a fenntartást fedezi, ezért sérelmezi annak ilyen mértékű emelését. 
 
Kötönyi u. Kárász utca sarkán az esővíz kifolyik a csárda elé és a járdán nem lehet 
közlekedni. Megoldást kér ennek elkerülése érdekében. 
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Kaptak egy tájékoztatót a hulladékgyűjtésről. Családi házas lakosságnak magának 
kell biztosítani a szeméttárolót.  Lakótelepeken konténer van, amit szétszórnak  a 
szegények. Konténert ki veszi meg? Csak a családi házban lakóknak kell megvenni? 
Konténereket ki tartja tisztán? Családi házban a tulajdonos feladata ez is.  
Egyértelműen mindenhol szeméttároló edény kellene, amit a szolgáltató  biztosítana. 
 
Lukács László  alpolgármester: 
 
Az elhangzó észrevételek közül az elsőre válaszolja, hogy ma délután 16-17 óra 
között a képviselő-testület megszakítja  ülését és az emléktáblát  megkoszorúzzák és  
a Református Temetőben is koszorúznak.  
 
Kollár Károly Batthyány u. 22. 
 
Egyre több gépkocsi tulajdonos van,  akik egyre több zöld felületet tesznek tönkre. 
Kórház előtt , boltok előtt is ez történik, holott több száz parkolóhely  van a városban. 
A busz nem tud megállni a kijelölt megállóban, mert a gépkocsik elfoglalják ezt a 
helyet is.  
Javasolja, hogy a tiltott helyekre közlekedési táblát tegyenek ki és a buszmegállót is 
jelöljék meg megfelelő táblával. 
 
10 éve szorgalmazza  eredménytelenül, hogy a Bernáth Lajos kollégium  Széchenyi 
utca felőli oldalán a járda épüljön meg. Ez az épület több mint 20 éve elkészült  de  a 
járda azóta hiányzik.  
A Fazekas Gábor utcai iskola diákjai járnának rajta, de ez a szakasz a 
legszemetesebb, nem takarítja senki és esős időben sáros, járhatatlan . 
Még a Tóth Zoltán polgármestersége alatt kapott erre a felvetésére egy olyan választ,  
hogy a járda megépítése a következő év költségvetésében szerepel. Ez 60 m hosszú 
járda lenne, de a költségvetési hiányt, mint indokot  azért nem fogadja el, mert az 
egész  utcahosszban, ami többszáz méter, a járda elkészült. 
Ezen a kérdéses szakaszon a gyermekeknek át kell menni az 53.sz. főúton a 
kerékpárútra, mert csak ott tudnak közlekedni. 
Javasolja, hogy a  város  járdaépítési keretéből a szakmunkás tanulókkal valósítsák 
meg a járdaszakasz kiépítését. 
 
Több esetben   kérte a sírok és emlékhelyek  megőrzését. Minden alkalommal 
tisztességes támogatást kapott . 
Régi Református temető diákok által eléggé látogatott hely. Kálváriára  épületében 
hosszú évek óta nincs ajtó. Most feltettek  egy rácsot, de oda szemetet hordtak be.  
Itt temetnek is és  nem megfelelő ez  a  helyszín.  Tudomása szerint két temetkezési 
vállalkozó van a városban. Meg kellene kérni  valamelyiket, hogy vállaljon garanciát 
a rend fenntartására és akkor  ővé lenne a temetési lehetőség és a városnak ez nem 
kerülne pénzébe. Tudja, hogy ez nem a város gondja, hanem az egyházé, de segíteni 
kell az emberek érdekében. 
 
Ilyen rossz állapotú közbiztonság még soha nem volt a városban. Lopások  száma 
ugrásszerűen megnőttek,  lassan a zárt lakásokba is bejutnak . Éjszakánként 4-5 fős 
banda járja az utcákat, akik nem kímélnek semmit sem. Rongálják a parkokat, 
virágokat, tuja fákat tépnek ki.  Rézcsatornákat már mind  ellopták. Alig van olyan 
család, akitől ne loptak volna már  az utóbbi 10 évben kerékpárt. 
A Rendőrség kerékpár lopás ügyben nem tesz intézkedést. 
Autók sincsenek biztonságban. Benzint vagy az autót lopják el. 
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Előfordul, hogy  elhasználják az üzemanyagot és  az útszélén hagyják az autót. 
Akiknek összetörik az autóját az hihetetlen kárt szenved. Egyre többen vannak ilyen  
személyek Kiskunhalason.  
A mezőgazdasági termékek lopása is elharapózott. A Hobbi telkek nagy része 
elhagyott, mert mindent ellopnak onnan.  Rendőrség látókörében vannak az 
elkövetők, de fiatalkorúak. Csütörtökön loptak egy autót, kikerültek és szombaton  
megint loptak egyet. Ez mostani eset. 
Ha beviszik őket a rendőrségre, rögtön megjelenik a fiatalkorúak  védőügyvédje és 
rövid időn belül hazamehetnek. A gyerekek újra elkezdik a lopásokat. A csoportoknak 
bandavezérei vannak és ők irányítják a bűncselekményeket. 
Saját példáját meséli el, mert aki  ezekről az bűnözőkről beszél, általában megtorlás a 
következménye. 
2007-ben a házuk elől az utánfutót ellopták, aminek 50 E Ft a kárértéke. 2008 
tavaszán  a lányáék új kerékpárt vettek, amit két hétig sem használtak, az udvarból 
zárt kerítésen keresztül ellopták. Az értékűk 53 E FT volt. 
2008-ban négy alkalommal szedték le  a rézcsatornájukat, mindig észrevették, 
elfogták őket, kihívták a rendőrséget, történni nem történt semmi.  A kára 80 E Ft lett. 
Utóbbi két hónapban öt alkalommal lopták el a Zsiguliját. A rendőrség mind az öt 
alkalommal meg is találta: Kecelen, Kunfehértó határában, Kiskunmajsán, vagy az új 
discóban, ami a volt Állami Gazdasági területén van un. Cigány discó.  
Minden lopás után 20-30 E Ft körüli javítást kellett rajta végrehajtani. Kormányzárat 
széttörik zárat felfeszítik, a tükröket letörik. Számtalan esetben jártak még ott, de 
nem tudták elvinni a kocsiját, mert a kábelokat már éjszakára behordja, akkor az 
üzemanyagot vitték el. A családját ért kár másfél év alatt 300 E Ft.  
Hogyan viszonyuljanak ezekhez az elkövetőkhöz?  Ezek a Határ úti,  a Sáros utcai , 
az Átlós utcai  és a Vásár téri banda tagjai. Vezetőjük: Kolompár Alex, Kolompár 
Krisztián. Hogyan tovább? Tovább lophatnak, vagy hogy védjék meg értékeiket? 
 
Lukács László  alpolgármester: 
 
Javasolja Kollár  Károlynak, hogy feljelentéssel éljen a Rendőrségen. 
 
Kollár Károly: 
 
Minden esetben megtette, de fiatalkorúakkal állnak szembe, akik ellen nem lehet 
büntetést kiszabni. 
 
Ulicska István László  Kossuth u. 18/A. 
 
„Kiskunhalasi Kórházban törvényellenes szerződést kötött az igazgató” Zsarolás 
Kiskunhalason” „ Hűtlenkezelés miatt feljelentés Zrt. ügyben” „ Brutális verekedés 
egy mobil miatt” „Trükkös leolvasó, kifosztották az idős házaspárt” „ Brutálisan 
szétverték a Mária szobrokat, gyerekek a tettesek” „ Többször is  betörtek a 
sportpályára” „ Ellopták, összetörték az autót Kiskunhalason „ „ Különleges  kórházi 
élmény Kiskunhalason”  „ Molotov koktél a gombára” Ezek a TOP 10 hírek az elmúlt 
két hónapból az országos sajtóban városunkról. 
Vandálok tujákat rongálnak, vandálkodnak a Dongér környéki úton. Lemaratnak egy 
autót, ellopják az autót! Mindezek a helyi médiából. 
Mi folyik itt Kiskunhalason? 
Szülők csoportjai küzdenek azért , hogy gyermekeik  éjszakai kimaradásai 
megszűnjenek végre, de nem igazán kapnak sok segítséget. Törvényeket és hatályos 
jogszabályokat semmibe véve egyes üzletekben még mindig kiszolgálják a 18 év 
alattiakat alkohollal és dohányárúval egyaránt. 
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Halastól néhány kilométerre túladagolástól szenvedő fiatalokat látnak el az orvosok, 
de nem szabad azt hinni, hogy Kiskunhalason ilyen, vagy ezekhez közeli állapot még 
soha nem volt. Ideje lenne az asztalra csapni és azt mondani, hogy ebből igenis elég 
volt. 
Hozhatna egy rendeletet a tisztelt Képviselő-testület!  Nem csak a jobboldal 
felelőssége, közös felelősség rendet tenni együtt! 
Van olyan város, ahol egy eldobott cigarettavég vagy az utcán való alkoholizálás 300 
E Ft-ot ér. Kiskunhalas sokszor tele van szeméttel, kutya piszokkal, eldobált 
üvegekkel, cigarettavéggel. Egy ilyen  magatartásformát súlyosan elitélő és büntető 
rendelet kellőképpen hangsúlyt fektethetne arra, hogy mindezek nem használnak, 
hanem ártanak az állampolgároknak. 
Kinek a felelőssége? Nemcsak a jobb nemcsak a baloldalé, ezek közös, mindannyiuk 
felelőssége. 
Gyerekek verték szét a Mária szobrot. Gyerekek törtek be  valószínűleg ugyanazok a 
gyerekek, nem  egyszer, nem kétszer a halasi sportpályára és vernek be ablakokat, 
kirakatokat, ütik meg a tanárukat. 
A Rendőrség tájékoztatása szerint  mindezt azért mert jó viccnek tartották. 
Felhívja a képviselő-testület figyelmét a KDNP Kiskunhalasi Szervezetének 
közelmúltban kiadott két közleményére is, melynek utolsó mondatai így szólnak:  
„ Várjuk az erkölcsi nevelés előtérbe helyezését ill. Ismételnek felemelik szavukat, 
hogy közoktatási intézményeik tantervébe minél előbb bekerülhessen az erkölcs 
oktatás”  merthogy hiányzik. 
Lépjenek!  Tegyenek valamit ebben az ügyben! 
Bár tanév közben ezt nehéz, de van elegendő idő arra, hogy a 2009/2010-es tanévtől 
akár ez is bekerülhessen a tantervbe. Van rá megfelelő idő, hogy mindezt 
megfelelőképpen elő lehessen készíteni. Erkölcs oktatásról van szó, amely 
mindannyiukra ráfér. Ebben a mai világban erre legfőképpen a gyerekeknek van 
szüksége hogy tudjanak végre különbséget tenni jó és rossz dolog között. 
Megdöbbentő az iskolákban elharapózó agresszió. Az iskolai verekedések és a tanár 
verése látleletet állítanak ki az értékmentes oktatás állapotáról, melyért nem a 
pedagógusok, hanem  a politika a felelős. Az iskolai agresszió mögött rejlő társadalmi 
problémák megoldása érdekében lépni kell, ezért mindenféle agressziót el kell ítélni 
mert az bűn, ami mint pedagógiai mint jogi kategóriák szerint igenis büntetést 
érdemel A büntetés elmaradása megalázza az áldozatot, legyen az személy vagy 
szétvert szobor. Sérti a természetes igazságérzetet, tehát elitélendő. Minden esetben 
elitélendő a büntetés elmaradása legyen szó tanár verésről , szobor rongálásról, 
Zuschlag ügyről vagy éppen Városgazda  ügyről. Legyen szó polgármesteri 
beszólásról vagy éppen nácizásról. 
Mindezeket propagálni kellene. Például bizonyítványt lehetne kiállítani. 
Bizonyítványt, amely bemutatná, hogy ennek érdekében mit tesz a bal és mit tesz a 
jobboldal. Ha már a bizonyítványnál tartanak, szeretné megtudni, de nem csak ő, 
hanem sokan mások is, hogy a nemrég kiállított bizonyítvány hogyan jött létre? 
Tudják, hogy a bizonyítványokat aláírással és bélyegzővel is el kell látni, hogy 
hitelesek legyenek, ellenkező esetben azok hiteltelenek. Amúgy is lett volna még miről 
beszámolni abban a bizonyítványban. Gondolja, hogy sokan szívesen olvasták volna, 
hogy milyen pénzből alkották meg a művet éppen akkor amikor a Zuschlag ügyben 
érintettek azt nyilatkozzák, hogy a halasi MSZP Szervezet működéséhez is jutott az 
összecsórt fontokból. Mindezt nem ő állítja, csupán idézi. 
Hirdették a bizonyítvány érkezését a helyi újságban is, gondolja ez is pénzbe került. 
A pénzügyekkel kapcsolatban illet volna feltüntetni  a költségvetési hiányokat is az 
előző ciklus idejéről is. A személyi politika fejezetből pedig  igencsak hiányoznak azok 
a képviselők, akik valamilyen ballépésük miatt kikerültek a testületből. Az „Akikre 
büszkék vagyunk” hiányzik a bizonyítványból. És bár a bizonyítványból kiderül, 
hogy az előző ciklusban közbiztonsági koncepció valósult meg Halason, úgy tűnik 
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nem volt erős alapokra helyezve, mert ma sokan úgy érzik, hogy nincs közbiztonság 
Kiskunhalason! 
Valószínűleg nem is  lesz addig, míg a vidéki rendőröknek a  Kormány előljáróit kell 
kordonok mögé bujtatva megvédeni Budapesten. Mit tehet a kisember, ha már a 
nagyjai is elítélendően viselkednek? Ha simán lehet nácizni és október 23-án 
beszólni! A gyermek is a szüleitől tanul, sokan felnéznének nagyjaikra a 
politikusokra, de már nem minden esetben lehet. Nevetséges sokszor, hogy mit meg 
nem engednek maguknak. Szétszedik egymást, egymáson gúnyolódnak, lenézőek 
lekicsinylőek, letagadják önmagukat a Televizió kamerái előtt és mindezek most itt 
ülnek. 
Vezessék be az erkölcsoktatást, de talán engedtessék meg egy kérés. Ne csak az 
iskolákban, mert úgy tűnik, hogy az erkölcsoktatásra a felnőttoktatás keretében is 
szükség lenne. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Az elhangzottakhoz fűzi, hogy a hivatkozott rendelet létezik a városban, több is. Ezek 
felülvizsgálata folyamatban van és egy  összeszerkesztett közjóléti, közbiztonsági 
rendelet előkészületénél tartanak. A Polgárőrséget, Mezőőrséget  és a Közterület 
Felügyeletet szeretnék megerősíteni mint személyi, mint gazdasági vonatkozásban. 
Reméli, hogy lesz rá esélyük, és azt is hogy visszaszorulnak ezek a nem kívánt 
jelenségek a városban. 
 
Felhívja a felszólalók figyelmét, hogy a szakbizottságok adnak választ kérdéseikre, 
amit a képviselő-testölet  jóváhagyását követően írásban megkapnak. 
 
 Más  nem jelezte  felszólalási szándékát, ezért  megköszöni a jelenlévők részvételét 
és a közmeghallgatást befejezettnek nyilvánítja. 
  
 

Kmf. 
 

Távollévő Dr. Várnai László 
polgármester helyett: 
 
 
 
 
(: Lukács László:)       (: Dr. Ferenczi Mária:) 
   alpolgármester        jegyző 
 
 
    Jegyzőkönyvet hitelesítő Képviselők: 
 
 
(: Dózsa Tamás Károly:)      (: Csáki László:) 
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