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Soltész Gergely

Környezetvédelmi referens

Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő
jelen van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Horváth Etelka és Máté Lajos képviselőket.
NAPIREND ELŐTT:
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:
Csáki László képviselő:
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 34. § (2) bek. e.) pontja
értelmében : „ A képviselő
a hivataltól igényelheti a képviselői munkájához
szükséges tájékoztatást és az ügyviteli közreműködést. Az igénylést a jegyzőn
keresztül előzetesen egyeztetett időpontban érvényesítheti.
Közérdekű ügyekben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését
amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ kell, hogy adjon ”
Minden jogi lehetőség megvan, hogy a képviselők egyénileg kérjék a hivatal
segítségét, ezzel elősegítve az együttműködést. Ismerve a város jövőbeli problémáit,
januártól erre jobban kell figyelniük és ennek szellemében kellene dolgozniuk.
Lukács László alpolgármester:
Az utóbbi napokban közzétett téves információk, politikai koncepció alapján
gerjesztett hírek alapján helyreigazítást kért a Halasi Tükör hetilap Halasmédi.hu
főszerkesztőjétől, mert a Halasi Városgazda Zrt tevékenysége, valamint az Ady u. 3.
közösségi ingatlan fejlesztése kapcsán a tárgyszerűségtől messze elrugaszkodott
közlések, vélemények jelentek meg folyamatosan oly módon, hogy annak
tényszerűségéről az érintett felek nyilatkozata és a tényszámok nem kerültek
napvilágra.
Súlyos szakmai etikai felelősség hárul mindazokra, akik ebben szerepet játszanak. A
személyét érintő alaptalan vádak és rágalmak egyetlen egy esetben sem
megalapozottak. Erre vonatkozóan sem nyomozás, sem más szakhatósági eljárás
nem történt, az erre alapozott feltételezéseket egyértelműen visszautasítja. A Halasi
Városgazda Zrt. Felügyelő Bizottsági elnökeként is törvényes felhatalmazás alapján
járt el, mindenkor az önkormányzat érdekét helyezte előtérbe, azokkal szemben akik
megsértették az alkotmányos eljárásokat.
A Halasi Tükörben média fórumon folyamatosan megjelent állítások minden
tárgyszerűséget nélkülöznek, az MSZP politikai agitációjának részeként kívánják
tematizálni a közvéleményt, a Zuschlag és társai ellen folyó bűntető eljárás elfedése
és megmásítása érdekében. Közéletük megmérgezése érdekében a közszereplők
lejáratására indított kampányokban közérdekű tényeket hamísítanak meg,
alaptalanul vádolnak és hamis információkkal traktálják a halasiakat.
Nyomatékosan elhatárolódnak mindazoktól, akik dicstelen szerepet vállalnak abban,
hogy korrupt és vállalhatatlan hozzáállással fertőzik minden napjaikat.
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A Halasi Városgaza Zrt Igazgatóságát felkérte, hogy tényszerűen adjon számot és
hozza nyilvánosságra adatait a Halas Médiában elhirhedett állítások cáfolása
érdekébe. Egyúttal felkérte a Halas Média új vezetőjét, hogy jogszabály szerint járjon
el és vizsgálják ki, hogy munkatársaik közül ki és milyen megbízás alapján tette
közzé, vállalt abban szerepet, hogy közérdekű adatokat hamísítson meg és adjon
közre az ismert média felületeken.
Mindezzel együtt a FIDESZ-KDNP frakció elutasítja és elhatárolódik a politikai
agitáció minden formájától a hamis adatokkal való üzérkedéstől és felszólítja a
nemtelen agitátorokat, hogy távozzanak a helyi sajtóból és a helyi közéletből.
Dr. Várnai László polgármester:
Az Élet és Irodalom c. folyóirat 2008. november 28-i számában olvasható: a cikk
címe:”Zuschlag örvényei.”
Idézik azt a telefonbeszélgetést, amit a Zuschlag János mondott a miniszterelnökről:
Idézi: „ Ezt nem érti a Feri, hogy ez egy pénzből és erőből működtetett rendszer. Én
elmondtam, hogy bele fog ebbe bukni, ha bele akar nyúlni. Mondta, hogy nagyon
tévedek. Mondtam: Jó Feri, meglátjuk majd négy év múlva.
Ennyi, tehát én nem hiszek az önkéntes pártban. Egy helyen Kiskunhalason
azonban sohasem hittek Zuschlagban, az önkéntes alapon működő pártszervezet
több alkalommal is jelezte a vezetésnek a fiatal képviselővel kapcsolatos aggályait.
Megkérdőjelezték, hogy legitim módon lett-e városi elnök. Várnai László polgármester
és társai pedig egyenesen kijelentették, hogy vagy ők, vagy Zuschlag. Ellenkező
esetben kilépnek a pártból.
A Kiskunhalasi Szocialisták panaszaira, azonban nem reagáltak a fővárosiak, amit
egyrészt úgy értelmeztek, hogy lenézik őket, illetve kiállnak Zuschlag mellett. Ebből a
lenézés helytálló megállapítás volt, hiszen Zuschlag fővárosi politikusok előtt, csak
„parasztjainak” nevezte szülővárosának baloldali politikusait.”
A FIDESZ-KDNP Frakció tagjai nem emlékeznek erre, de az Élet és Irodalom
emlékszik ezekre a politikai vonulatokra.
Kikéri magának, hogy Zuschlag ügybe őt vagy politikus társait belekeverjék.
Beszéljék ezt meg ott, ahol politikai hozadéka van, a fővárosban vagy az ország
különböző részein.
Szabó Károly képviselő:
Mindenki tudja, hogy az Ady Endre utcával kapcsolatban az Ügyrendi Bizottság
kapott egy megbízást a Polgármestertől az önkormányzati döntés alapján.
Erre 2008. november 12-i határidőt kaptak. Munkálatok elkezdődtek de annyira
szerteágazó, hogy a végére nem jutottak. Írásban fogja kérni a polgármester úrtól,
hogy januárig hosszabbítsák meg a határidőt.
Bizottság tegnapi ülésén úgy határozott, hogy január 05-én hétfőn 13 órakor
nyilvános ülést tart. Az addig feltárt tényeket nyilvánosságra hozzák.
Alpolgármester úr megnyilatkozása nagyon furcsa volt, de ugyan ezt tette az első
bizottsági ülésen is . Kéri, hogy a vizsgálat végét várják meg.
Minden képviselőtársa kapott a Bogárzó Iskoláról egy könyvet. Hétfőn a Kertvárosi
Iskolában mint jogutód intézményben lesz a bemutatója 16 órakor. Mindenkit
szeretettel várnak.
Sokan segítettek a könyv létrehozásában, de volt egy személy, aki ezt megtagadta.
Gondolja, hogy a jelenlévők közül, tudják ki volt az.
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Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
Szabó képviselő számára teljesen világos, hogy egy Ügyrendi Bizottságot hogy kell
levezetni. Ez nem sikerült két alkalommal sem, sem napirendet megszavaztatni, sem
javaslatot elfogadtatni. Azt a koncepció szintű politikai agitációt, amit képviselnek az
Ügyrendi Bizottsági ülésen, az elfogadhatatlan.
Visszautasítja és mindenféle gyanúsítgatástól ezzel kapcsolatban tartózkodjon.
Semmi alapja nincs amit Szabó képviselő elmondott.
Dr. Várnai László polgármester:
A tényszerűséghez hozzátartozik, hogy a bizottsági Szervezeti, Működési Szabály
szerint nem kell a napirendet megszavaztatni. Tudomása szerint éles vita folyt
ekörül.
Szabó Károly képviselő:
Köszöni a kioktatást.
Gondolja, hogy a fenyegetőzések ugyan olyan hatást fognak elérni, mint a legutóbbi
feljelentése a „Félidőben” c. rovattal, amit a Bajai Ügyészség megalapozatlannak
talált.
Váradi Krisztián képviselő:
Azt kéri Lukács László alpolgármester úrtól, hogy tartózkodjon és óvatosan bánjon a
közérdekű adattal való visszaélés kifejezéssel.
Mint közismert az MSZP-SHT frakció szeptemberben félidős értékelést adott ki
bizonyítvány címmel, amely valószínűleg nagyon becsípődhetett az alpolgármester
úrnál, ugyanis ügyészségi feljelentés lett a vége.
Az internetes portálon megjelent, Lukács László által szignózott írásból olvasható,
hogy:
hitvány, hazug propaganda, köznyugalom megzavarására közérdekű
adatokkal visszaélés, azok eltitkolása, meghamísítása, amely a helyi társadalomra
veszélyes, fel kell lépni ellene és ez bűncselekmény, amelyet üldözni kell.
Az ügyészség, ma már jogerős határozattal rendelkezik az ügyben, amelyben
egyértelműen kimondjam, hogy „A feljelentett cselekmény nem bűncselekmény, ezért
bűncselekmény hiányában a feljelentést elutasítja”. Ugyanis nem derül ki, hogy
milyen adatok lennének eltitkolva, vagy milyen adatokat hamísítottak meg. A
közreadott adatok egyértelműen nem esnek az adatvédelmi tv. hatálya alá, tehát az
MSZP-SHT frakciója nem szegte meg a közérdekű adatok kezelésének szabályait és a
kiadvány tartalma ezek szerint nem közérdekű adatok eltitkolása, közzététele,
meghamísítása, hanem politikai vélemény.”
Elvárható lenne az alpolgármestertől, hogy mielőtt jogi lépéseket fontolgat és nincs
tisztában azzal, hogy mi minősül bűncselekménynek, akkor tájékozódjon az ügyben.
A frakciójuk a feljelentés pillanatában teljesen nevetségesnek és abszurdnak
minősítette ezt a fajta feljelentést, ugyanakkor az a véleménye, hogy ez nemcsak
abszurd, hanem annál sokkal több, ez veszélyes. Abszolút antidemokratikus
magatartást tükröz.
Lukács László azt írta annak idején, hogy ez egy olyan bűncselekmény ami ellen fel
kell lépni, az ő olvasatában ezt üldözni kell. Miután jogerős határozat van arról, hogy
ez politikai véleménynyilvánítás, ez azt jelenti számára, hogy alpolgármester szerint
a véleménynyilvánítást és a véleménynyilvánítás szabadságát üldözni kell, mert az
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bűncselekmény. Ezek után azon sem lepődne meg, ha az alpolgármester a sajtó ellen
tenne feljelentést, mert ismét emlegette a közérdekű adatok
manipulálását,
eltitkolását. Akkor már nem a politikai véleménynyilvánítás szabadságát, hanem
amit már tett a mai napirendi pont előttiben, azzal a sajtót korlátozza és sérti nagyon
súlyosan.
Összegezve azt gondolja, hogy az ügyészség megállapította, hogy bűncselekmény
nem történt, arra kéri Lukács László alpolgármester urat, hogy vonja le a szükséges
konzekvenciákat, kérjen nyilvánosan bocsánatot az MSZP-SHT Frakciótól, azért mert
bűncselekménnyel vádolta őket még akkor is, ha a feljelentés ismeretlen tettes ellen
szólt, a hozzá fűzött kommünikéből ami megjelent a nyilvánosság előtt, egyértelműen
kiderül, hogy a baloldalt teszi ezért felelőssé .
Lukács László alpolgármester:
Köszöni az ismételt kioktatást.
Kedves Váradi Krisztián úr!
Nem tudja, honnan ismeri ezt a levelet, mert az ügyészség és rajta kívül más nem
kaphatta meg.
Az megint érdekes , hogy a Halasi Tükör honnan szerezhette be. Nem ez a
legfontosabb része, hanem az, hogy ennek a tartalmát valószínűleg jobban ismeri,
mint a képviselő úr .
Ebben nem az van, hogy a bűncselekmény nem valósult meg, hanem az, hogy egy
másik eljárást kíván meg.
Másrészt nem vizsgálta az ügyészség az ön szerepét sem és az MSZP-SHR frakció
formációt, hogy a képviselők közszereplők. Kötelességük lett volna, a hiteles
adatokat ellenőrizni és annak megfelelően közzétenni. A nevüket sem vállalták fel,
hogy ki szerkesztette, Halasi Tükör szerkesztője, vagy más szerkesztette-e? Semmire
sem vállaltak szerepet. Arra vállaltak szerepet és az ügyészség tulajdonképpen ezt
mondta ki, hogy politikai véleménynyilvánítás körében Önöknek szabad hazudni. Ezt
mondja ki tulajdonképpen. Ha van egyébként más mód arra, hogy a közérdekű
adatokat Önöknek ellenőrizni kell más eljárás keretében, Önöket számon fogják
kérni. Ezt vegyék tudomásul.
Aradszky Lászlóné (ÜGYREND)képviselő:
Örül, hogy megjelent a Bogárzói iskoláról a kiadvány. Nagyon szépnek találja.
Üdvözli, hogy törvényes úton meg tudták jelentetni. Annak idején megyei
állásfoglalást kért a tiszteletdíj fölötti rendelkezésről. Azt mondták, hogy a képviselő
csak a nettó tiszteletdíj fölött rendelkezhet.
Ezért örül a törvényes eljárásnak és gratulál hozzá.
Váradi Krisztián (ÜGYREND) képviselő:
Az Alpolgármester őt és a Halasi médiát is hazugsággal vádolta. Nem tudja mi áll
abban a határozatban, arra támaszkodott ami a heti Halasi Tükör cikkében
megjelent. Az abban leírtakat összegezte.
Az a helyes eljárás, az lenne a korrekt az alpolgármestertől, ha a határozat teljes
szövegét valamilyen formában – mint ahogy a feljelentés szövegét is feltette az
internetre – legyen szíves nyilvánosságra hozni ezen a módon és akkor kiderül, hogy
mi a pontos szövege a határozatnak.
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
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Amennyiben a képviselő úr nem tudja, hogy miről beszél, akkor nem kell
hozzászólnia ilyen témakörökben. Csupán politikai hangulatkeltésre alkalmas amit
elmondott. Ettől szíveskedjen tartózkodni az Adventi és a Karácsonyi hangulat miatt
is,( moraj hallatszik a képviselők között) ha egyáltalán van köztük olyan személy,
akihez kapcsolódna az ünnep, amiben nem biztos Azt mindenki tudja, hogy mi jelent
meg.
Ne hülyézzen le ! Ettől végképp kellene tartózkodnia.
Dr. Várnai László polgármester:
Kéri a képviselőket, hogy fegyelmezetten viselkedjenek.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Napokban egy hanganyagot nyilvánosságra hoztak. Az MTI információjára alapozva
kiírta a telefonbeszélgetést, aminek egy részletével szeretne foglalkozni. Ez a
beszélgetés Zuschlag János és Lusztig Péter közötti beszélgetést tartalmazza.
A rendőrség egy komoly vizsgálatot tartott a pártirodában:
„ Lusztig Péter: és a pártirodán tartották a házkutatást?
Zuschlag János: Igen
Lusztig Péter: Az MSZP szervezet pártirodáján?
Zuschlag János: Hivatalosan nem azon, de a pártirodán. Tehát ők nem tudták, hogy
eladtuk, hogy Ifjúsági Információs Iroda.
Lusztig Péter: Aha
Zuschlag János: De a pártirodánk, de nem ez a probléma. Az ügyész öt órára
visszaküldte őket, tehát a rendőrök öt órakor csöngettek az irodavezetőnél, hogy hát
akkor ők visszajöttek volna és az ügyész ordítozott velük…”
A beszélgetés után pár kérdés felmerült benne. Az iroda átadásánál ott volt, és ott
volt Gyurcsány Ferenc Ifjúsági és Sport miniszter, Zuschlag János és a polgármester
úr. Akkor készült el a hátsó tanácskozó iroda. Későbbiekben többször tartott ott
ügyeletet.
Az utóbbi időben a városban olyan mély nyomot hagyott ez az ügy, amiben elég
nehéz dolgozni. Sokat kell lobbizni azért, hogy a város ifjúsági ügyeit rendezni
lehessen. Kiskunhalasi pályázatoknál most is felmerül, hogy a fiatal baloldali
szervezet mit tett.
Újra kell teremteni az ifjúsági életet Kiskunhalason.
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL.

KÖZÖTT TÖRTÉNT

Előterjesztés írásban melléklet.
Dr.Várnai László polgármester:
Fentieket követően a napirendet ismerteti a kiküldött új változatú meghívó szerint.
Dr. Szász Éva (ÜGYREND)képviselő:
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Jelzi, hogy az Egészségügyi, Foglalkozatási és Szociális Bizottság a Semmelweis
Kórház Kht ellátási szerződés teljesítésének ellenőrzési szempontrendszerét nem
tárgyalta, mert újabb egyeztetésekre szorul. Visszavonja előterjesztőként.
Máté Lajos (ÜGYREND)képviselő:
Javasolja, hogy a 25. napirendi pontot: „Kiskunhalas 2391/7 hrsz-ú Jókai utcai
ingatlan visszavétele” vegyék le napirendről, mert a Pénzügyi, Költségvetési és
Gazdasági Bizottság nem jutott kellő mennyiségű információhoz a tárgyalás során.
Szeretnék meghallgatni a terület tulajdonosát is.
Dr. Várnai László polgármester:
A napirend tárgyalása során nem a terület tulajdonosának, hanem az
önkormányzatnak az érdekeit kell képviselniük. Egy hónap múlva is hasonló
helyzetben lesznek. Az önkormányzat van lépéskényszerben, nem a tulajdonos.
Kószó János képviselő:
A Halasthermál Kft pénzügyi helyzete nagy vihart kavart az elmúlt héten. Annak
érdekében, hogy a jelenlegi helyzetet tisztázhassák, javasolja az általa beterjesztett
döntés tervezet megtárgyalását, napirendre vételét.
A kft-t nem kellene olyan helyzetbe hozni, hogy a következő években a pályázati
lehetősége megszűnjön, azaz, hogy ebben az évben veszteséggel zárjon.
Az előterjesztés a könyvvizsgáló véleménye szerint a várhatóan kialakuló veszteség
megszüntetését célozza, hogy ezzel a működés feltételeit normális körülmények
között biztosítani tudják.
Dr. Várnai László polgármester:
A Halasthermál Kft Felügyelő Bizottságának elnökével is egyeztettek aki támogatta
az előterjesztést. Javasolja napirendre vételét. Ebben az évben pénzügyi teljesítést
nem jelent az önkormányzat számára, de határozatot kell hozni, hogy a mérlegbe
szerepeljen.
Javasolja az előterjesztés felvételét a napirendi pontok közé, a meghívón szereplő
sorrend szerinti 4. pontként .
No: 1
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 14:40:07

>694<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

23
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

95.83%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
A Semmelweis Kórház Kht ellátási szerződés teljesítésének ellenőrzési
szempontrendszerét az előterjesztő visszavonta.
Módosító indítványként hangzott el, hogy a Kiskunhalas 2391/7 hrsz-ú Jókai utcai
ingatlan visszavétele” c. napirendi pontot ezen az ülésen ne tárgyalják. Erről kéri a
képviselők szavazatát.
No: 2
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 14:41:05

>695<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

12
6
5

52.17%
26.09%
21.74%

50.00%
25.00%
20.83%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

337/2008.Kth.
Munkaterv módosítás.
Határozat
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A Képviselő-testület jóváhagyott munkatervétől eltérően a december 12-i ülésén
tárgyalja meg az alábbi napirendi pontokat:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Kötelezettségvállalás a Halasthermál Fürdő Kft 2008 évi működési
támogatásának 13 millió Ft-al történő kiegészítésére.
Hatáskör átruházása, elavult önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők kiváltása
után szükséges ellátási szerződések módosítására.
Képviselői tiszteletdíj csökkentése.
Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programjának rendeletben történő
kihirdetése.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások közös költségének bérlőkre történő
részleges áthárítása.
Családok Átmeneti Otthona ingatlan használati megosztása.
Bizottságok személyi összetételének módosítása.
Egészségterv végrehajtására cselekvési programelfogadása.
Aranyoroszlán elnevezésű gyógyszertár nyitva tartási
idejének véleményezése.
A Közművelődési, Idegenforgalmi, valamint a Gyermek és Ifjúsági koncepciók
felülvizsgálata.
Óvodák alapító okiratainak módosítása.
Közoktatási intézmények nevelési/pedagógiai
programjainak és
házirendjének jóváhagyása.
VAKÁCIÓ Kht. részére önkormányzati kezességvállalás megújítása.
Kiskunhalas város közoktatási esélyegyenlőségi Intézkedési terv módosítása.
A Jókai utcai hulladéklerakó rekultivációjához szükséges 42073/13, 42073/15
hrsz-ú területrészek kisajátítása.
Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint
önkormányzati külterületi
közutak fejlesztése c. DAOP 2008-3.1.1/B. pályázat benyújtása.
A GEROHOSTEL Projekt-el kapcsolatban kiadandó szándéknyilatkozat
A HALAS-T Kft. működőképességének fenntartása.
Fedett buszvárók helyének kijelölése.
Kiskunhalas város Szabadkai utcai és Átlós úti kereszteződés forgalmi
rendjének módosítása.
A 41720/5 hrsz. alatti ingatlan felajánlása.
A 7659 hrsz. alatti közterület részének művelési ág megváltoztatása.
Kórház Magyar utcai parkolójának közcélú igénybevétele.
Tájékoztató a strand területének megszerzésére vonatkozó tárgyalásokról.

Felelős: Dr. Várnai László polgármester
Határidő: azonnal

NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1) Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet.

Dr. Várnai László
polgármester

2) Az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról
szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester
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3) A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő
kötelező közszolgáltatás igénybevételéről.

Dr. Várnai László
polgármester

4) Kötelezettségvállalás a Halasthermál Fürdő Kft 2008
évi működési támogatásának 13 millió Ft-al történő
kiegészítésére.

Kószó János
képviselő

5) A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

6) Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

7) Hatáskör átruházása, elavult önkormányzati

Dr. Várnai László
polgármester

tulajdonú orvosi rendelők kiváltása után szükséges
ellátási szerződések módosítására.

8) Képviselői tiszteletdíj csökkentése.

9) Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programjának
rendeletben történő kihirdetése.

Dr. Várnai László
polgármester
Lukács László
alpolgármester
Dr. Várnai László
polgármester

10) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások közös
költségének bérlőkre történő részleges áthárítása.

Dr. Várnai László
polgármester

11) Családok Átmeneti Otthona ingatlan használati
megosztása.

Dr. Várnai László
polgármester

12) Bizottságok személyi összetételének módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

13) Egészségterv végrehajtására cselekvési program
elfogadása.

Dr. Várnai László
polgármester

14) Aranyoroszlán elnevezésű gyógyszertár nyitva tartási
idejének véleményezése.

Dr. Várnai László
polgármester

15) A Közművelődési, Idegenforgalmi, valamint a Gyermek
és Ifjúsági koncepciók felülvizsgálata.

Lukács László
alpolgármester

16) Óvodák alapító okiratainak módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

17) Közoktatási intézmények nevelési/pedagógiai
programjainak és házirendjének jóváhagyása.

Dr. Várnai László
polgármester

18)VAKÁCIÓ Kht. részére önkormányzati kezességvállalás
megújítása.

Dr. Várnai László
polgármester
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19)Kiskunhalas város közoktatási esélyegyenlőségi
Intézkedési terv módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

20)A Jókai utcai hulladéklerakó rekultivációjához szükséges
42073/13, 42073/15 hrsz-ú területrészek kisajátítása.

Dr. Várnai László
polgármester

21)Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint
önkormányzati külterületi közutak fejlesztése c.
DAOP 2008-3.1.1/B. pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

22)A GEROHOSTEL Projekt-el kapcsolatban kiadandó
szándéknyilatkozat.

Dr. Várnai László
polgármester

23)A HALAS-T Kft. működőképességének fenntartása.

Dr. Várnai László
polgármester

24)Fedett buszvárók helyének kijelölése.

Dózsa Tamás Károly
képviselő

25)Kiskunhalas város Szabadkai utcai és Átlós úti
kereszteződés forgalmi rendjének módosítása.

Dr.Várnai László
polgármester

26)A 41720/5 hrsz. alatti ingatlan felajánlása.

Dr. Várnai László
polgármester

27) A 7659 hrsz. alatti közterület részének művelési ág
megváltoztatása.

Dr. Várnai László
polgármester

28) Kórház Magyar utcai parkolójának közcélú
igénybevétele.

Dr. Várnai László
polgármester

29)Tájékoztató a strand területének megszerzésére
vonatkozó tárgyalásokról.

Dr. Várnai László
polgármester

30)Közmeghallgatáson elhangzott észrevételekre adott válaszok.
31) Interpellációs válaszadás.
32)Képviselői interpelláció.

00001 Új napirendi pont
1/ NAPIRENDIPONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja
és a rendelet-tervezetet a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság határozatában szereplő módosítással együtt,
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 14:44:53

>696<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

23
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

95.83%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város
38/2008(XII .17) számú rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2008. (XII.17.) sz. rendelete
az Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.
törvény 76.§/1. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat
átmeneti gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:
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1.§
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2009. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit
folyamatosan
szedje be és az előző évi kiadási előirányzatokon belül az
indokolt kiadásokat
arányosan teljesítse
kiskunhalas
Város
Önkormányzatának 2008. évi
költségvetéséről
szóló
6/2008.(II.27.)
Ktr.
számú rendelete alapján.
2.§
Az önkormányzat által finanszírozott költségvetési szervek – ideértve az
önkormányzat hivatalát is – a folyamatos működésükhöz szükséges kiadásaik
fedezetére az önkormányzat 2008. évi költségvetésében megállapított módosított
intézményfinanszírozási előirányzatuk – szerkezeti változásokkal korrigált, szintre
hozott – időarányos részét jogosultak felhasználni.
A polgármester a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
előzetes
jóváhagyásával – a testület utólagos tájékoztatása mellett – az (1.) bekezdésben
rögzített finanszírozás havi összegénél magasabb finanszírozás igénybevételét is
engedélyezheti a működési feladatokat érintő, rendkívüli, – az önkormányzat
működőképességét, kötelező feladatellátását veszélyeztető helyzetekben.
Az önkormányzat számára a nem intézményi körben ellátott kötelező feladatok
esetében a 2008. évi előirányzat-maradvány terhére kizárólag a 2008. évi írásos
kötelezettségvállalások finanszírozhatóak, ha jogszabályi rendelkezések ettől eltérő
finanszírozást nem indokolnak. Előző évi, kötelezettségvállalással nem rendelkező
intézménytípusú kötelező feladatok a 2009. évi előirányzatok terhére, a 2008. évi
előirányzat időarányos mértékéig finanszírozhatóak, ha jogszabályi rendelkezések
ettől eltérő finanszírozást nem indokolnak.
Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2008. évi
előirányzat-maradványaik
terhére kifizetést kizárólag
2008. évi,
írásos
kötelezettségvállalás alapján teljesíthetnek. A 2008. évi kötelezettségvállalással le
nem kötött működési jellegű előirányzat-maradványok az átmeneti gazdálkodás
során nem használhatók fel, azokra új kötelezettség nem vállalható.
A 2008. évi költségvetési előirányzattal és kötelezettségvállalással rendelkező
beruházási, felújítási feladatok a 2009. évben a 2008. évi költségvetési rendeletben
jóváhagyott előirányzatok maradványa erejéig finanszírozhatók. Korábbi testületi
döntések alapján, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya alatt esedékes
felhalmozási kiadások teljesíthetők.
4.§
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2008. évi költségvetésről szóló,
többször módosított 6/2008.(II.27.) Ktr. Számú rendelet végrehajtási szabályai az
irányadók.
5.§
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
A rendelet a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet hatálybalépésével hatályát
veszti.”
- 13 -

00002 Új napirendi pont
2/ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirendtárgya: Az ivóvíz
rendelet módosítása.

és szennyvízcsatorna díjának megállapításról szóló

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a képviselő-testületnek javasolja a rendelettervezet elfogadását.
No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 14:46:02

>697<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

23
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

95.83%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja,
hogy
a
képviselő-testület
megalkotta
39/2008(XII.17) számú rendeletét az alábbiak szerint:

Kiskunhalas

Város

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2008.(XII.17.) sz.
rendelete
az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról
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1.§
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén belül
szolgáltatott vezetékes ivóvíz és szennyvízcsatorna díját az árak megállapításáról
szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv-ben kapott felhatalmazás alapján a
következőképpen állapítja meg:
1.) A lakossági fogyasztók és a rendelet mellékletében feltüntetett
önkormányzati-, továbbá a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott
intézmények és a Halasthermál Kft.:
235,- Ft/m3
217,- Ft/ m3

Ivóvíz díja:
Szennyvízcsatorna díja

2.) Nem lakossági körbe tartozó további fogyasztók:
290,- Ft/ m3
315,- Ft/ m3

Ivóvíz díja:
Szennyvízcsatorna díja
A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
2.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1.-től kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az ivóvíz és
szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 37/2007. (XII. 05.)
számú, valamint az azt módosító 8/2008. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet.
39//2008.(XII.17) sz. rendelet melléklete
Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott intézmények:
1. Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
3. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete6400 Kiskunhalas, Kuruc v. t. 17.
4. Városi Bölcsőde

6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 3/a

5. Százszorszép Óvodák

6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.

6. Napsugár Óvodák és Bölcsőde

6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4.

7. Bóbita Óvoda és Bölcsőde

6400 Kiskunhalas, Kuruc v. t. 17.

9. Martonosi Pál Városi Könyvtár

6400 Kiskunhalas, Szövetség t. 11.

11. Fazekas Gábor u-i Általános Iskola

6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 1.

12. Felsővárosi Általános Iskola

6400 Kiskunhalas, Szabadság t. 6.
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13. Kertvárosi Általános Iskola

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 6.

14. Szűts József Általános Iskola

6400 Kkhalas, Köztársaság u. 9.

15. Bernáth Lajos Kollégium

6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.

16. Bibó István Gimnázium

6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 21.

17. II. Rákóczi F. Mezőgazdasági, Közgazdasági 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 39.
és informatikai Szakközépiskola
20. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak 2008. január 1. napjától
intézmények:

átadott

2. Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálata és
Krízisellátó Intézményei

6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 6.

18. Nefelejcs Szakosított Otthon

6400 Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.

19. Egyesített Szociális Intézmény

6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

Gazdasági társaság:
Halasthermál Kft. Kiskunhalas”

00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT T ÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező
közszolgáltatás igénybevételéről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Bizottsági ülésen merült fel, hogy hibázott a szolgáltató, mert októberig nem
nyújtotta be a díjemelési kalkulációját.
Ez az álláspont 2007-ben volt jogos, mert akkor az önkormányzat állt szerződésben
a szolgáltatóval. Az új szolgáltatási rendszerben a díj megállapítás joga a
konzorciumot illeti meg, annak a szerződésnek alapján, amit a képviselő-testület
fogadott el.
Szintén a képviselő-testület hagyta jóvá a díjtételek képzési módját is. Ezért tudni
kellene, hogy egységes díjképzés van az egész rendszerben.
A szolgáltatók benyújtották a díjkalkulációt, de a Csongrádi székhellyel működő
konzorciumhoz. Október hónapban konzorciumi ülés volt, ahol 8%-os díjemelést
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javasolt a szolgáltató. Ezt a konzorcium nem fogadta el, visszaadta átdolgozásra.
Második fordulóban nemcsak a halasi szolgáltató, hanem a felgyői és a vaskúti
szolgáltató is átdolgozta a javaslatát és újabb díjemelési kalkulációt nyújtott be, amit
november 15-én tárgyalt a konzorcium.
Szoros szavazással ( ő is kisebbségben maradt) engedélyezték az 5.85 %-os emelést.
82 önkormányzat ennek alávette magát. Nem az a kérdés, hogy tetszik-e ez a
mérték, hanem az, hogy az önkormányzat fizeti ki a díjemelési különbözetét, vagy a
lakosság az emelt díjat.
Nem jelenhet meg bizottsági és képviselői különvélemény.
Másik kérdésben is egyezség született az önkormányzattal, amely arról szól, hogy
azok a tárolóedények amik jelenleg az állampolgárok használatában vannak, azt
továbbra is térítésmentesen használhatják az állampolgárok. Nem kell megvásárolni
és nem kell bérleti díjat fizetni érte.
2009 január 1-től lakossági igényre kért cserét a lakosságnak kell finanszírozni.
Mai napon megkezdték a lakótelepek ellátását a konténerekkel. Esze Tamás
lakótelepen kezdték és folytatják a város többi lakótelepével. A finanszírozásáról
további tárgyalások folynak. Olyan megoldásra vállaltak kötelezettséget, ami a
lakosságot nem terheli, de keresik azt a lehetőséget is, hogy az önkormányzatot se
terhelje kötelezettség.
Edények nagyságában is megegyeztek a szolgáltatóval.
Közbeszerzései eljárás a magyar szabvány szerint a 120 literes tárolóedényt ( + 10%) és 80 literes tárolóedényt ( + - 10%) határozta meg. Az az állampolgár, aki
kisebbre cseréli a jelenleg ingyen használt tárolóedényét azt meg kell vásárolnia.
Számlázásnál a díjtétel a kisebb edényhez igazodik.
Ez nem egyéni választás alapján induló program. Ez a 11 milliárdos beruházás az
önkormányzatnak nem került pénzébe, melynek kapcsán bizonyos paramétereket
kikötöttek a közbeszerzési eljárásban.
Azt kéri képviselőtársaitól, hogy értsék meg és a lakossággal értessék meg, hogy ezt
vállalták és a hulladékkezelés egy magas technológiával folyik a jövőben, ami az
állampolgárok részére többlet kiadással jár. Távlatos környezetvédelmük érdekében
rá kell térni erre a módszerre.
A terhek enyhítésére méltányossági alapon a szociális szférában segítséget
próbálnak teremteni.
Pajor Kálmán képviselő:
A bizottsági vélemény ismertetése során kétséggel fogadja a polgármester úr
bevezetőjében lehangzott dátumot, mert nem 2007-es rendeletről van szó, hanem
2008. szeptember hó 1-jén elfogadott rendeletük alapján kell október 31-ig kell a
szolgáltatónak
díjkalkulációját benyújtani. Ez nem történt meg, ezért
törvényellenesnek ítélték az önkormányzat által alkotott rendelet ellenére, elfogadni
a díjkalkulációt.
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó észrevételre válaszolva elmondja, hogy a rendelet dátuma 2007 (VI.28).
A konzorciumhoz beterjesztett 8%-os díjemelés csökkentése érdekében sokat tett és
az ő véleményét fogadták el többségben. Az 5.8%-os díjemelés bevezetésének
késleltetésében , kisebbségben maradt. Április 1-jei bevezetést javasolt.
A konzorcium tud változtatni a szolgáltatói igényen.
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Azért nem tudták hamarabb beterjeszteni a díjemelést, mert november 15-én fogadta
el a konzorcium a végleges összeget.
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:
Polgármester úr nem arról a rendeletről beszél, amiről ő. Nem a díjat meghatározó
rendeletet említette, hanem a 22/2008(IX.03) rendeletet, amiben szerepel az októberi
beterjesztés .

Kérdések
Hunyadi Péter képviselő:
A szelektív szigetek kialakításánál azt az elvet követték, hogy minden állampolgár
500 méteren belül találjon gyűjtőszigetet.
A környezettudatos magatartás erős a halasi állampolgárokban, mert máris
használják a szigeteket. Használatuk nem egyenletes. Ugyanannyi idő alatt egyik
harmadrészig telik meg, míg a piacnál ennél gyorsabban.
Van mód figyelembe venni ezeket az eltéréseket és az ürítés gyakoriságát ehhez
igazítani?
Halász Balázs képviselő:
Zsákos szállítási lehetőség kimarad vagy a régi díjon viszik azt el?
Jerémiás Béláné képviselő:
Van arra lehetőség, hogy 70-80 literes edényt használjanak az egyedülállók a
társasházakban ?
Tájékoztatást mikor kapnak az szemétszállítási kötelezettségekről?
Mi az a gyűjtőpontos rendszer?
Pajor Kálmán képviselő:
A 22/2008 /IX.3/ sz. rendeletét mikor vonta vissza az önkormányzat? Érvényben
van még?
A 64/2008 Korm. r. 3§ (5) bek. alapján kell kiszámítani a díjat. Ennyiféleképp lehet a
Korm r.-et értelmezni?
Kiszámítják a Korm. r. alapján 8%-ra
az emelés mértékét és ugyanazok a
szolgáltatók egy hónap múlva 5.8%-ra csökkentik?
Mennyire objektív az áremelési igény, ha lehet így csökkenteni a kalkulációt? Miért
nem lehet ezt a logikát követve 2009. december 31-ig érvényben tartani azt az
áremelési igényét ami ebben az évben november hónapban lépett hatályba? Ez az
emelés 60-70 %-os, néhol 210%-os áremelést zúdított a lakosság nyakába. Hogy
lehet ezt egy hónap után újra emelni?
A konzorciumi értekezlet nem jár el felelősen, ha lehet változtatni a Korm. r. alapján
elkészített kalkuláción az egyik hónapról a másikra. Nem néznek utána, hogy lehet
költségemelkedést számítani? Miért nem ezt terjesztették be november 1-től?
A szolgáltatást igénybevevő halasi polgárok érdekében nagyobb felelőséggel kellett
volna megvizsgálni ezt a kalkulációt. Tudja, hogy diktátumról van szó, de ha
kalkulációhoz van kötve a szakemberek megnézhették volna időben, felelősséggel.
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Dr. Várnai László polgármester:
A 8%-os díjemelésben benne volt a vaskúti lerakó amortizációjának 3%-a, ami
kimaradt a közbeszerzési eljárásból. Utólag be kellett kalkulálni. Erre az volt a
véleményük, hogy nem lehet egy évben leírni ezt a 3%-ot hanem állapodjanak meg a
szolgáltatók és más javaslatot hozzanak. Ezt az új javaslatot úgy fogadták el, hogy
2009-2010-2011-ben évente 1-1%-al érintik a díjtételt. Ekkor voltak 7%-on. Ezen belül
a béreket újra kell számolni és csak a hulladékkezeléssel közvetlen kapcsolatban
lévő munkavállalóknak béremeléséhez járultak hozzá. Irányítóknak nem támogatták
a béremelését. Így jött ki az 5.8%-os érték.
Aki nem tudja ezt a folyamatot, az ne vádaskodjon, hanem érdeklődjön.
A rendeletben valóban nem az önkormányzat állapítja meg a díjtételt de a vízdíj
esetén is hasonló volt a helyzet.
A kihirdetés valóban helyesebb lenne. A
díjmegállapító feladat az önkormányzatnál van.

Horváth Etelka képviselő:
Lakótelepen lakók miatt kérdezi, aki konténerbe ürít, de egyedileg fizet, mi alapján
kalkuláljon?
Soltész Gergely környezetvédelmi referens:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek tárolóedényei valóban megtelnek. Azt kéri a lakosságtól, hogy ezt jelezze a
szolgáltató vagy őfelé, a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Zsákos rendszer megmarad. A zsák a korábbi rendszernek megfelelően a többlet
hulladék elhelyezésére szolgál.
Szolgáltatónál történő zsák vásárlás esetén a zsák ára tartalmazza a szállítási
költséget is.
Kuka méretének igényét a szolgáltatónál kell jelezni és szerződés módosítással
rendezhető az igény.
Tájékoztatást egy közbeszerzési eljáráson nyert cég végzi, ami valóban hiányos volt.
Ezt jelezték a cég felé.
A helyi média segítette ezt a munkát.
A gyűjtőpontos elektronikai hulladék gyűjtése a korábbi lomtalanításhoz hasonló.
Adott gyűjtőpontok mentén gyűjtenek és onnan szállít a szolgáltató.
Lakótelepen lakó lakók tekintetében a szolgáltatóval kell szerződést kötni. Van ahol
a közös képviselő ezt megtette és van ahol személyesen kell azt megtenni.
Hunyadi Péter képviselő:
Nem fogadja el azt a választ, hogy a szelektív gyűjtőszigetekről akkor szállítják el a
hulladékot, ha azt a lakosság jelzi.
Ez nem illik ebbe a rendszerbe. A szolgáltató figyelje. A piacon értelemszerűen
többször kell üríteni. Ezt tegye meg a szolgáltató jelzés nélkül is.
Szolgáltató felé továbbítja ezt az észrevétel. Kezdeti időszakban van erre szükség.
Kialakul és megszokottá válik a rendszeres ürítés.
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Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Egy kiegészítő, 16 oldalas írásos tájékoztatót készített az előterjesztéshez. Pajor
Kálmán képviselő úrnak meg kellene ismernie a Konzorcionális szerződést a díj
alkotásról. A szeptember 3-án alkotott Települési szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló
22/2008(IX.03) sz.
rendelet 11§ (1) bek. szerint „ A közszolgáltatás díját a képviselő-testület egy éves
díjfizetési időszakra állapítja meg.” Ennek következtében minden évben január 1-től
december 31-ig állapítja meg.
Kötelező közszolgáltatásról beszélnek, amit az önkormányzatnak meg kell oldani. 82
önkormányzattal közösen kell ezt most megtenniük.
A konzorcionális szerződést 2007-ben a képviselő-testület módosította. A
díjmegállapítást ebben szabályozták.
A képviselő-testületnek rendeletben kell megállapítani a közigazgatási területére
vonatkozó díjat.
A képviselő-testült ennél kisebb értékű díjat is meghatározhat, de a különbözetet ki
kell fizetni a képviselő-testületnek a konzorcionális szerződés szerint.
A szerződés
második fejezete szerint, október 31-ig a közszolgáltatónak
a
jogszabályban meghatározott feltételekkel kell benyújtani a díjtételt a
konzorciumnak. Külön jogszabály rendelkezik arról, hogy a szolgáltató hogyan
terjeszti elő a díjkalkulációját. Ezt meg is tette a konzorcium felé.

Hozzászólások
Pajor Kálmán (ÜGYREND)képviselő:
Sérelmezi, hogy a tájékozatlanságára utalnak. A jegyzői válaszból kiderült, hogy az
általa említett rendelet hatályos.
Meg kell vizsgálni, hogy a rendelettel ellentétes döntést hozhatnak-e?
Dr. Várnai László polgármester:
Nem ad lehetőséget a jegyzőnek a további magyarázatra, mert mindenki érti a
korábban elmondottakat Pajor Kálmánon kívül.
Pajor Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy azon véleménye alapján, hogy a 22/2008 (IX:03) sz. rendelet 11§ (2)
bekezdése ellenében döntenek, a döntés törvényességéről kérjenek állásfoglalást a
Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségétől .
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Építési hulladék elhelyezése nem kidolgozott. Javasolja, hogy vizsgálják meg, milyen
mód van ennek elhelyezésére. Amennyiben nem tudja a regionális telep befogadni,
akkor esetleg a Keceli úti telepre helyezzék el hivatalos helyen ezt a törmeléket, ne
illegális helyen.
Helyi médián keresztül kell
ismertetni, hogy milyen módon lehet a szemetet
elhelyezni. Elég sok elhagyott zsák található a külterületeken.
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Inkább közös konténerek kihelyezésével szüntessék meg ezt a gyakorlatot.
A tavasz kezdetén a szolgáltató szervezzen nyílt napot, ahol ismertetik és megnézheti
a lakosság is az újrahasznosítás módját.
Halász Balázs képviselő:
Elmúlt időszakban nagy felháborodás volt a lakosság körében. Szolgáltató kiküldte a
levelet, amiben szerepel, hogy az új hulladékgazdálkodási rendszer nem tudja
tovább biztosítani a 110 literes edényzetet, ezt meg kell venni. Polgármester úr erre
válaszolt. A díjmentes biztosítás továbbra is létezik.
A telepre kivitt építési törmelékért 1 m3 -ig nem kell fizetni. Erre felhívja a lakosság
figyelmét.
Zsákos szemétszállítás továbbra is biztosított. A zsák űrtartalma 70 l. A zsák árában
kifizetik a szállítást is. Ez felemelkedett a 110 l.-es kuka ürítési árára.
Kisebb edény esetén új szerződést kell kötni.
Ez ellentmond a rendelet 12.§ (4) bekezdésében foglaltakkal. „ Lakásonként
kötelezően fizetendő minimális díj mértéke a 110 literes edény. A rendelet szerint heti
egyszeri ürítés díja.
„ Használt edényzet nagysága nem lehet kisebb mint a minimális lakásonkénti 110
literes edény”
Az elhangzottak alapján ezt a részt módosítani kell.
Kezében tart két szerződést, aminek a dátuma 2003. december. Szinte ugyan az mint
a mai szerződés, csak a végén a következő megjegyzés szerepel: „ Kiskunhalas
Város Önkormányzatának 30/2003(XI.12) sz. rendelete szerint, 2008 január 1-től
kezdődően a lakossági szemétszállítás díja 185 Ft/ alkalom. ( ez már nem így van)
Szolgáltatás díjának módosítása önkormányzati hatáskör, azt a szolgáltató nem
változtathatja meg.”
Ennek törlését kéri a szerződéskről.
Aradszky Lászlóné képviselő.
Minél hamarabb lehessen mérni az ürítés számát. Jelenlegi hatályos és tervezett díj
ürítésenként van megállapítva, de nem ürítésenként fizet minden család. Van aki
csak egyszer kér ürítést. Számlán a hetek száma szerint szerepel a díj. El nem
végzett szolgáltatásért fizettet a szolgáltató, amit helytelennek ítél. Jó lenne minél
hamarabb az ürítések számának mérésére.
Akkor nem
lenne szükség a méltányossági támogatásra. Ezt az összeget a
szociálisan rászorult emberek életvitelének javítására fordíthatná a pénzt.
Jerémiás Béláné képviselő:
Táblázatból kiderül, hogy kétféle kukában lehet a szemetet gyűjteni. Sok ember
ennyit sem termel. Egy heti szemétért fizetnek egy havi díjat a kisnyugdíjasok.
Közös képviselők segítenének megállapítani, hogy kik az egyedül élők és kisebb
kukát igénylők.
Halász Balázs képviselő:
Vidéken megnézte a szemétszállítást és van más módszerét is. Szolgáltató prést
akar alkalmazni, de ahol hamar megtelik a gyűjtőedény, oda többet kellene
kihelyezni.
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Sok mindenről beszéltek már. Jelentős mértékben emelkedik az ár. Korábban 8%-al,
most 6%-al emelnek, ami 14%-os emelés a lakosságnak.
Új technológiára térnek át ami drágább, most a jövendőbeli tiszta Kiskunhalast
fizetik ki. Ez fontos dolog. Megnyugtató számára, hogy kompenzációt készül
biztosítani az önkormányzat. Jó hogy kizárólag kérelemre indul el az eljárás. Az
önkormányzat környezettanulmány alapján a jogos igényeket elégíti ki majd.
Forrása az átmeneti támogatás kerete lesz. Lehet, hogy ezt meg kell emelni.
Előterjesztés elfogadását javasolja.
Csáki László képviselő.
Szolgáltató nevében megköszöni az aktív részvételt a bizottsági és a testületi
munkában.. Ők is tanulják ezt az új
helyzetet. Szolgáltatás sokszínűségére
törekednek. A következő évben minden típusú hulladék fogadását tervezik. A
szolgáltatónak még hatósági engedélyeket kell beszereznie ehhez, ami folyamatban
van.
A telep bejárása folyamatos. Iskolások, óvodások már voltak. Látogatói könyvbe
beírják az intézmény nevét és a megjelenő létszámot. Ezt a lehetőséget januárban a
Fészekrakó Egyesület gyűlésén felajánlják a lakosság felé is. Ezt a képviselőtestületnek is felajánlja.
A hozzászólásokat segítőszándékúnak értékeli és igyekeznek az elvárásoknak
megfelelni.
Pajor Kálmán képviselő:
Nem 8%-os emelésre készülnek, mint ahogy azt Komáromi képviselőtársa elmondta,
hanem a november 1-jén bevezetett 110 literes edényekre vonatkozó 66%-os emelést
további 5.8%-al emelik január 1-jétől. Az 5000 literes konténer 210%-os emelését
emelik további 5.85%-al. Erről készülnek dönteni.
Javasolja, hogy a rendeletben ne az szerepeljen, hogy az önkormányzat a díjösszeget
megemeli, hanem az, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt által meghatározott díjakat kihirdeti.
Jerémiás Béláné képviselő:
Megköszöni Soltész Gergely Környezetvédelmi referensnek, hogy a Kossuth u. 17.
sz. alól a gyűjtőszigetet áthelyezték lakossági kérésre.
A szelektív gyűjtőedényeket félig telve vitték üríteni, tehát egy rendszer kialakítását
javasolja. Az Ügyrendi Bizottságon vetődött fel, hogy a szelektív gyűjtőedényekre
írják fel a hívható telefonszámot.
Találkozott olyan lakóval is, aki felvállalta, hogy figyeli az edények helyzetét és
szívesen telefonál a szolgáltatónak.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Köszöni Pajor Kálmánnak, hogy támogatta véleményét. Azt kívánta érzékeltetni,
hogy lesznek olyanok, akik a díjfizetést nem fogják tudni vállalni. A közösségnek
kötelessége, hogy ebben segítséget nyújtson, ha módja van erre.
A szelektív gyűjtésnél a szigetek gyors megtelítődése jó eredménynek számít, mert a
lakosság azt használja. Ennek örülni kell.
A lakosság a véleményét
elmondhatja a szolgáltatónak és ők a megfelelő
információkat a lakossághoz eljuttatják.
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Lukács László alpolgármester:
Frakció véleményét foglalja össze:
Részben jogszabályi, részben az eljárási rend megváltozott. A 11 milliárdos
beruházás nem ingyen van. Az Európai Uniós támogatás a következő 25 évre
előlegezett támogatása, amit a hulladékgazdálkodásból ki kell fizetni. Ez egy nagyon
drága dolog, aminek visszafizetése mindenkire hárul.
Ennek hiányában a helyzetük rosszabb lenne. Ezt a lakossággal is igyekeznek
megértetni, melyben véleménye szerint minden képviselő helyesen jár el.
A FIDESZ frakció nevében támogatást kér és a felmerült problémákat igyekeznek a
szolgáltatóval rendezni.
Az önkormányzat a jogszabályok szerint jár el, vagy kihirdeti az emelt díjtételt, vagy
kifizetni azt saját költségvetéséből. Az önkormányzat nincs abban a helyzetben,
hogy ezt megtegye, de a méltányossági alapon ígért kompenzálást meg fogja tenni.
Nem az önkormányzat emeli az árat, hanem a szolgáltató rendszer teszi kötelezővé.
Dr. Várnai László polgármester:
A felvetéseket továbbítja a környezetvédelmi referens a szolgáltató felé. Közös
érdekük, hogy minél jobb legyen a szolgáltatás. Nem kerülheti meg a képviselőtestület az ár megállapítását, mert ezzel a jogkörrel rendelkezik. A szolgáltatóval
történő egyeztetést magára vállalja annak érdekében, hogy a szerződésen ne
szerepeljen az önkormányzat díjmegállapítása.
Pajor Kálmán képviselő:
Annak megjelenítését szorgalmazza, hogy a kihirdetés az önkormányzat feladata és
az ár megállapítása nem.
Dr. Várnai László polgármester:
Az önkormányzat ármegállapító jogkörrel rendelkezik, ezért a rendelet szövegében
nem jelenhet meg más.
Pajor Kálmán képviselő:
Módosító indítványát nem kívánja megszavaztatni.
Dr. Várnai László polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet módosításáról szavazzon a
képviselő-testület.

No: 5
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja,
hogy
a
képviselő-testület
megalkotta
40/2008(XII.17) számú rendeletét az alábbiak szerint:

Kiskunhalas

Város

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2008.(XII.17.) sz.
rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező
közszolgáltatás igénybevételéről szóló
30/2003.(XI.12.) sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az a közszolgáltatást igénybe vevő, akinek 2009. január l-ét megelőzően a
használatában 1 db szabvány hulladékgyűjtő edényzet van, annak természetes
elhasználódásáig térítésmentesen veheti igénybe. A természetes elhasználódást
követően, annak pótlásáról, a közszolgáltatást igénybe vevőnek kell gondoskodnia,
választása szerint a rendszerben elfogadott, szabványos (70, 80, 110, 120 literes)
gyűjtőedényzet beszerzéséről, vagy a szolgáltató által felajánlott bérlet útján.
2.§
A rendelet 1. számú melléklet 1., 2., 3., 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
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1. A lakossági és önkormányzati intézményi hulladékgyűjtés, szállítás és
ártalmatlanítás egységnyi díjtételei:
Edényzet mérete
Zsák
70 liter

2009. évi díj
Ft/ürítés/hét*
168,2

80 liter
110 liter

192,2
264,3

120 liter
660 liter
770 liter
1100 liter
5000 liter

288,3
1585
1848
2643
12014

*: 2009. január 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan
2. A tulajdonos, használó által hulladéklerakóra 1 m3 települési szilárd hulladék
térítésmentesen kiszállítható, azon felül a kiszállított hulladék elhelyezésének
díja:
2,48-Ft/kg
3. A települési folyékony hulladék beszállítás díja Kiskunhalas város területén:
2009 évi díj
975.-Ft/m3
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák
4. A települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díja Kiskunhalas
Bebocsátó típus

m.e.

bruttó díj

ahol nincs lehetőség
m3
542
szennyvíz közcsatornára való
rákötésre
ahol van lehetőség szennyvíz m3
542
közcsatornára való rákötésre
Intézményi
ahol nincs lehetőség
m3
677
bebocsátó
szennyvíz közcsatornára való
rákötésre
ahol van lehetőség szennyvíz m3
677
közcsatornára való rákötésre
Gazdálkodó
ahol nincs lehetőség
m3
1175
szervezet
szennyvíz közcsatornára való
bebocsátó
rákötésre
Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása nehezen kezelhető anaerob
állapot esetén a mindenkori alapdíj 3x szorzója
Lakossági
bebocsátó

A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba”

00004 Új napirendi pont
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4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA.
Napirend tárgya: Kötelezettségvállalás a Halasthermál Fürdő Kft 2008. évi
működési támogatásának 13 millió Ft-al történő kiegészítése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kószó János képviselő, előterjesztő:
A Halasthermál Kft költségvetési hiánya arra késztette, hogy a szakmai hátteret
megkérdezve kellő információhoz jusson és elkészítse az előterjesztését.
Nem az volt a célja, hogy megszűnjön a Halasthermál Kft ügyvezetővel kapcsolatos
vélemények kialakítása.
Szó nélkül nem vehető tudomásul, hogy 44 milliós pénzügyi hiány prognosztizálható,
amiből 12-13 millió Ft mérleg szerinti veszteség is. Ez azt jelenti, hogy a
költségvetésből a következő évben ezt át kell adni.( ha működésben akarják tartani a
fürdőt)
A gazdaság világában is szigorú törvények uralkodnak. Valaki eltér a tervétől úgy,
hogy az ekkora hiányt okoz, úgy hogy a finanszírozása meghatározott, annak felelni
kell tetteiért. A tulajdonos nem fogadja el, hogy az ügyvezető olyan döntéseket hoz,
ami a tulajdonos pénzügyi kötelezettségét megterheli.
Az ügyvezető szerint a költségvetési szemléletű fiskális feladatokat nem lehet
összevetni a befektetés megtérülési értékeléssel. Ez nem igaz, mint ahogy az sem,
hogy nincs itt nagy baj, csak úgy néz ki, mintha pénzügyi vákum alakult volna ki.
A városi költségvetésből kapja a Halashermál Kft a költségvetésének nagyobb
részét. Az önkormányzat részéről az a minimális elvárás, hogy az ügyvezető
fejlesztési elképzeléseit előzetesen egyezteti a tulajdonossal Ebben a Kft- ben
felelőtlen gazdálkodás folyt.
A költségvetési vitában 1 millió Ft érdekében mindenki egymással szembeszegül,
akkor egyszemélyes döntéssel a költségvetést nem lehet felülírni. Nem a jó szándék
minősíti ezt a tettet, hanem a végeredmény.
Ezt a helyzetet orvosolni kell annak érdekében, hogy a cég tovább is fennmaradjon.
Akárki lesz a cég ügyvezetője, működőképes állapotban kell tartani, hogy a
fejlesztésekhez pályázati lehetőségeket biztosítsanak.
A veszteséget a mérlegben ne engedjék megjeleníteni, ezért vállaljanak
kötelezettséget arra, hogy a 2008 évi működési költségek kiegyenlítésére 13 millió ft
átadását hagyják jóvá a Halasthermál Kft részére, amit 2009. március 31-ig
pénzügyileg is teljesítenek.
Azért kell ebben az évben erről dönteni, hogy ne veszteséggel zárjon a Halasthermál
Kft. és az ismertetett hátrányok ne jelentkezzen.
Kéri az előterjesztés támogatását.
Dr. Várnai László polgármester:
Amikor a könyvvizsgálóval történt többszörös egyeztetést követően az előterjesztés
elkészült, azonnal tájékoztatta a Halasi Városgazda Zrt Igazgatóságát. Az operatív
igazgatóval telefonon beszélt és ő is egyetértett az előterjesztéssel.
A Halasvíz Kft -hez a vízdíj tartozásnak át kell kerülnie.
Megkezdődtek a tárgyalások hogy találják meg azokat a pénzügyi konstrukciókat,
amiben a legkisebb kötelezettségvállalással tud az önkormányzat szerepelni, illetve
pontos számokat kért a Halasvíz Kft és a Halasthermál Kft ügyvezetőitől.
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Ez növeli a költségvetés hiányát. Most 400 millió, ami tovább terhelődik és jelenleg
nem kapnak a pénzintézetektől hitelt. A Halasvíz Kft-nek meg kell jelennie a
hitelpiacon, mert mindig nem állhat helyt az önkormányzat.
Rontja a helyzetet, hogy a múlt hét végén ismerte meg ezt a számot. Ezt követően az
ügyvezetőkkel, a Városgazda Zrt operatív igazgatójával és a Halasthermál Kft
könyvvizsgálójával megbeszélték a további tennivalót.
Támogatja ezt az előterjesztést és kéri annak elfogadását.
Kérdések
Hozzászólások
Lukács László alpolgármester:
Kószó János megállapításaival több pontban egyetért. A Halasthermál Kft öt éve az
éves működése mellett, évi 30-40 millió közötti-, és még további összegeket ruházott
be, holott a cég nagyon veszteséges üzemeltetésű.
Amíg a Halasvíz Kft. keretében működött, a vízdíj rendezése vélhetően megtörtént,
csak akkor a lakosság fizette meg jórészt a díjkülönbözetet.
Jövőre egy 300 milliós pályázati alap nyílik meg esetleg az önkormányzat számára.
Amennyiben rendezik a cég költségvetését, ezt esetleg elhozhatnák. Előtte rendezik a
tulajdoni viszonyokat és
normál terv készülne el a
strand fejlesztésére és
működtetésére.
El kell tudni fogadni mindenkinek, hogy ha nem akarnak strandot, akkor nem adnak
támogatást, más esetben erre szánni kell pénzt. Sajnálatos, hogy a körülötte lévő
hasznosítható területek és üzletágak nem a Halasthermál Kft tulajdonában vannak.
Ez az előterjesztés áthidaló megoldásként elfogadható. Keresni kell a megoldást,
hogy a két önkormányzati cég közötti elszámolás rendeződjön és a későbbieket is.
Nem szívesen tennének a mostanihoz hasonlót évente.
Jekő Attila képviselő:
Kiskunhalas akar strandot megfelelő vezetéssel és megfelelő gazdálkodással. A
Felügyelő Bizottság tagjaként is váratlanul érte ez a bejelentés. Tegnap egy Felügyelő
Bizottsági beszélgetésen vett részt ( oka az, hogy nem volt határozatképes a
Felügyelő Bizottság) és érdeklődésére, hogy miből adódik ez hiány, az ügyvezető azt
válaszolta, hogy az a beruházás, ami 25 milliós beruházásként szerepelt az üzleti
tervben, az a végére 57 millió lett. Kifizették, de ez a pénz megjelent a víz szolgáltató
felé hiányként. Tehát nem fizette ki a Halasthermál Kft a vízdíjat. Nem a vízdíj okozta
hiányt, hanem a fejlesztés magasabb értéke.
A Felügyelő Bizottság tagjaként kérte, amit írásban eljuttatott az ügyvezetőhöz és a
Felügyelő Bizottság elnökéhez is,
hogy a gazdálkodásra vonatkozó adatokat
részletezzék a korábbi évekhez viszonyítva a november végi zárást, a beruházással
kapcsolatos árajánlatokat, számlatételeket, megrendeléseket és egyéb iratokat, hogy
tisztán láthassanak. A Felügyelő Bizottságnak is van ebben további feladata. A
személyi konzekvenciáról is beszélni kell.
Más lehetőség nincs, mert a Dél-Alföldi Programnál várhatóan lesz strandok
fejlesztésére keret, de nem tudni, hogy mekkora méretű strandokra. Eddig a nagy
fürdővárosok vitték el a keretet. Előkészítés alatt van egy kisebb csomag, kisebb
méretű strandok fejlesztésére. A mérleget ennél a Kft-nél rendezni kell, mert két
lezárt pozitív gazdasági év nélkül az Európai Uniós pályázaton nem indulhat
gazdasági társaság.
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A 13 millió felett még 30 milliós tartozás marad fenn. Az ilyen gazdálkodást nem
szabad támogatni.
Hunyadi Péter képviselő:
Alapkérdés, hogy kell vagy nem kell strand Kiskunhalason. Úgy döntöttek, hogy kell .
A strand bezárás előtt állt, ezeket a fejlesztéseket el kellett végezni. Komoly
lépésváltás történt, a látogatottság jelentősen nőtt és komoly remény van arra, hogy
ezek megtérülő beruházások lesznek. Igenis helyes lépések történtek ezen a
strandon és szükséges lépések.
Maga részéről nagyon megbízik a vezetésben, igenis nagyon jó volt amit tett és
semmiképpen nem indokoltak azok az aggályok, amit Jekő képviselő úr elmondott.
Dr. Várnai László polgármester:
Képviselő úr 40 millió Ft-ot költött el felhatalmazás nélkül az ügyvezető!
Mi nem aggályos ebben? ( kérdezi felháborodottan.)
Egy intézményvezető 100 ezer forinttal túllépi a költségvetést, azonnal fegyelmit kap!
Ez a közösség pénze!
Nem politikai deklarációkat kell kihirdetni! Kiskunhalas város adófizetőinek pénzéről
beszélnek. Szabályok vannak a gazdálkodásban.
Váradi Krisztián képviselő:
Az elhangzottak benne is indulatokat váltott ki.
Amikor megalakult a Halasi Városgazda Zrt
2007. júniusában, akkor
az
ügyvezetőtől azt hallották, hogy arra vállalkoznak, hogy mindenféle szinergiák
lesznek, amitől sokkal jobb lesz a gazdálkodása a gazdasági társaságuknak.
Ehelyett folyamatosak a problémák. Valaczkai László vezérigazgató már régen
megbukott, Ady Endre utcai építkezés engedély nélkül készül, felhatalmazás nélkül
több 10 millióval lépték át a költségeket, amit szintén az önkormányzatnak kell
kifizetnie. Most újabb 43 millió hiányra derült fény. Meddig lehet ezt még csinálni?
A városban több helyről hallotta, amit a polgármester úr említett, hogy bármelyik
intézmény gazdálkodási szabálytalanságot
csinálna, azonnal szankcióban
részesítenék.
Gazdasági szabályokat ismerni és betartani kell az ügyvezetőnek. Az ügyvezető
hatásköre addig terjed, ameddig a tulajdonos neki az üzleti tervben a felhatalmazást
megadja.
Nem lépheti túl a keretét, mert a tulajdonos pénzével gazdálkodik.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Ennek a városnak kell ez a strand! Ebben nincs nézeteltérés közöttük.
Amikor az ügyvezető átvette ezt a céget, akkor is veszteséges volt. Most is az lesz és
valószínűleg a jövőben is így lesz, mert olyan ágazatot támogatnak, ami nagyon
nehezen lehet nyereséges.
Ez a mostani helyzet, amire rácsodálkoznak, nem egyik napról a másikra alakult ki.
Reméli, hogy a Felügyelő Bizottság tagja Halász Balázs számot ad arról, hogy
bizonyos fokú ellenőrzést végeztek a beruházás során. Több helyen hallani, hogy a
költségek magasabbak lettek, mint ahogy tervezték.
Most ismertette Jekő képviselő úr, hogy 25 millió körülire tervezték és 57 millió lett .
Reméli, hogy a Felügyelő Bizottság ennek utánanézett.
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Ebben a városban nagyon nehezen élő emberek és nehéz körülmények között
működő gazdasági társaságok vannak, akik befizetik az adót. Ebből az adóból
nagyon körültekintően kell költekezniük.
Halász Balázs képviselő:
Amikor a Városgazda Zrt megalakult, egyik ága volt a strand, ami évekig veszteséges
volt. Magyarországon három strand nem veszteséges. Ők holdingban működnek.
A strand fürdési lehetőség, de a vendég körülnéz a városban, megalszik a
szállodában, az éttermeket felkeresi, esetleg elmegy az orvoshoz is.
Sokan eljönnek Kiskunhalasra a jó fürdő reményében és azt meg is kapja és közben
különböző szolgáltatásokat vesz igénybe. Ebből azok a vállalkozások profitálnak,
akik a város költségvetésébe adót fizetnek be, de a fürdőt nem érinti.
A nyereséges strandoknál az étterem, szálloda saját tulajdonban van.
A beruházásnak örültek, hogy végre elmozdult a strand a holtpontról. Erre volt egy
keret, amit illik betartani. Az építkezés során olyan hibákra találtak, amit ki kellett
javítani, de nem szerepelt a felújítási tervben. Elhasználódtak a vízvezeték csövek, a
padlófűtés és sok más is.
Többszöri ellenőrzést kapott a strand fejlesztés és minden fillér stimmelt. A pénz
benne van a felújításban. Könyvvizsgáló jelezhette volna a Felügyelő Bizottságnak
ezt a problémát. Jobban oda kellett volna nekik figyelni a szolgáltatói díjak
kifizetésére.
A kiskunhalasiak látják, hogy változás történt a strandon, az ügyvezető jól
kommunikál a dolgozóival.
Az ügyvezető levonja a következtetést megítélése szerint. Bízik abban, hogy az
áthidaló megoldást elfogadják, mert ez egy jó gesztus a cég felé.
Szabó Károly képviselő:
Senki nem meri kimondani felelősséggel, hogy Kiskunhalason nem kell strand, de
miért mindig utólag szembesülnek a bajjal? Hamarabb is meg lehetett volna ezt
beszélni a tulajdonossal. Menet közben látta az ügyvezető, hogy a fejlesztés többe
kerül majd, és a FIDESZ többségnek jelezni kellett volna. Lépten-nyomon jönnek az
igények, mert felelőtlenül, szakszerűtlenül használnak fel a költségvetést, egyes
esetekben bizonyíthatatlanul
rendeltek meg szolgáltatásokat. Ezt nem lehet
Kiskunhalason csinálni, amikor erről szó kerül akkor jön a hisztéria a sarokba
szorítás érzése miatt, a támadás és az ügyészséghez fordulás, miközben egyszerűen
körülhatárolható számszaki dolgokról van szó. Kik a felelősök? Akik a költségvetést
megszavazzák és módosítják!
Strand párti, de hallja, hogy a karácsonyi ünnepekben nem nyit ki, miközben a
környéken minden strand nyitva tart majd.
Nézte a pályázati lehetőségeket és regionális szinten gyógyvíz hasznosítás ügyében
lehetett pályázni, amit nem vett igénybe a Halasthermál Kft.
A módszert elítéli, ami tarthatatlan.
Vízkeleti Szabolcs képviselő.
Strandra járó ember és nagyon tetszett neki a fejlődés és a strand vezetése is.
Előremutató javaslatot tesz:
Amennyiben a gazdálkodó szervek a felújításnál túllépik a kerethatárt, akkor
jelezzék a tulajdonosnak és akkor kivédhetőek lesznek ezek az év végi hisztériák.
Váradi Krisztián képviselő:
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Jó irányba fejlődött a strand, erre szükség volt. Vezetőről jó információkat kapott, de
a gazdasági vezető nagy hibát vétett és komolyan kell azon gondolkodnia, hogy
távozzon.
A médiákban 30 milliós beruházásról volt szó, amikor a felújított strandot átadták.
Most derül ki, hogy amit a vezető mondott az nem igaz, mert 57 millióba került a
felújítás, ami számára elfogadhatatlan. Azt kéri, hogy a határozati javaslatot
egészítsék ki azzal, hogy a Felügyelő Bizottság a vizsgálatról tételes jelentést
tegyenek le, mert érdekli, hogy lett ekkora összeg.
Dr. Várnai László polgármester:
A Városgazda Zrt mint tulajdonos foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, ezért ezt nem
szavaztatja meg. Holdingban szereplő Halasthermál Kft. a Városgazda Zrt-hez
tartozik. Ezek a tárgyalások már megkezdődtek, és a tulajdonost végül tájékoztatja.
Ezt a munka megkezdődött.
Pajor Kálmán képviselő:
Egyetértenek abban, hogy örültek a felújításnak. Azt is tudta mindenki, hogy az
ÁNTSZ bezáratta volna a strandot egyébként. Minden évben 10 milliós vesztesége
volt eddig a strandnak, mert ez a szolgáltatás nem nyereséges a legtöbb helyen. 13
millió a veszteség, ami az éves veszteséghez közeli összeg.
Miért lépte túl a fejlesztési keretet és miért nem jelezte időben? Ez vizsgálatra szorul.
Reméli, hogy a Felügyelő Bizottság erre magyarázatot ad.
Bár véleménye szerint hasonló történt már. Pl. a Rakodó utcai járda építésénél 1.5
milliót terveztek be és 7 milliót terjesztettek be. Bajcsy Zsilinszky utcában 14 milliót
19 millióra emeltek. A Dong ér völgyi út területvásárlásra tervezett összeg is 30
millióval nőtt. Ezek mind sajnálatosak. Nem is mondja, hogy mindegyik
törvényellenes vagy irreális volt, hanem az előirányzatok meg szoktak emelkedni.
Tájékoztatás elmaradása elfogadhatatlan. Előző előirányzat emelkedésekről a
testület vitatkozott, tehát ezzel is így kellett volna tenni.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Szerette volna azt is hallani, hogy ezzel kapcsolatban mikor ülésezett a Felügyelő
Bizottság, mit állapított meg, megállapításait mikor jelezte a Városgazda Zrt felé.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Információja szerint nem volt szó az ANTSZ bezárásáról.
Beruházások közül sokat át lehetett volna ütemezni következő évre. Pl. egy gőzkabin
4 millió Ft, ami elhalasztható lett volna.
Nem meglepő, ha egy gazdasági társaság túllépi keretét, de azt tudni kell, hogy a
strand működését az önkormányzat már 40 millióval támogatta, majd 25 milliós
fejlesztési forrást biztosított, amit a Városgazda Zrt 6 millióval megemelt..
A 44 millió hiány ezen felül keletkezett.
Máté Lajos képviselő:
Mindenki elismeri, hogy sikeres volt a beruházás. Sok évig nem volt lehetőség
nagyobb mértékű felújításra. Ez egy látványos fejlesztés volt. Óriási haladás, hogy a
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hideg vizes medencék nem dermesztően hidegek. Közel 30 %-al nőtt a látogatók
száma. Lehet, hogy felújítás nélkül a látogatottság tovább csökkent volna.
A keret nem léphető át. Amikor problémája van az ügyvezetőnek, akkor szóljon. Ne
decemberbe jöjjön a problémával.
Le kell vonni a konzekvenciákat. Jelentő összegek beépítésre kerültek. A beruházás
megtörtént, megvan a mögöttes érték, csak nem így kellett volna megtudniuk.
Csáki László képviselő:
Az előterjesztés arról szól, hogy mentsék meg a strandot. Nem a felelősök
megjelöléséről szól. A strandot ne a járdaépítéssel hasonlítsák össze.
A kiskunhalasi strand mindenkinek fontos, eddig is sokat költött rá az
önkormányzat.
Az előterjesztésről beszéljenek és szavazzák meg azt.
Jerémiás Béláné képviselő:
Örömmel tapasztalta a strand fejlesztését. Nem szóltak még az új szolgáltatásokról, a
tangentor bevezetéséről és új masszőr is került oda.
Dr. Báthory Gábor sokat dolgozott azért, hogy gyógyvízként elismertesse ezt a vizet.
Azt mondta, ha a halasiak hetente egyszer elmennének a melegvizet használni,
soha nem lenne nekik reumatológiai betegségük.
Ezek után javasolja az előterjesztés támogatását.
Horváth Mihály képviselő:
Beruházás nem csak szükséges, hanem időszerű is volt. Bekerülési érték majd a
vizsgálat végén kiderül. Mindig veszteséges lesz ez a szolgáltatás, amíg egy nagy
fejlesztést nem tudnak végrehajtani.
Erre a költségvetés nem kínál lehetőséget.
Számára az a fő probléma, hogy az ügyvezető a likviditási problémáját nem jelezte a
tulajdonosnak és a Felügyelő Bizottságnak?
A Halasvíz Kft miért most jelzi, hogy ekkora kintlévőségei vannak? Egy vizsgálatot
le kell folytatni ahhoz, hogy korrekten tudjanak dönteni.
Szabó Károly képviselő:
Az önkormányzat tulajdonáról van szó. Nem teheti meg az ügyvezető, hogy fejlesztést
az önkormányzattal fizetteti ki.
Horváth Etelka képviselő:
Nem a fejlesztés
eredményéről van szó. Nem vonják kétségbe annak
szükségességét, de arról a pénzről van szó, amibe a városnak belekerült. Intézményi
dolgozó és tudja, hogy költségvetésüket a képviselő-testület hagyja jóvá nagyon
szorosan, fillérre kicentizve. A többi intézményekét is és ha az a pénz elfogy év
végére, akkor az élet megáll!
Nem merészeli az intézményvezető megcsinálni, hogy néhány perccel az év vége előtt
bejelent több 10 milliós hiányt. Erről kellene beszélni.
Máté Lajos képviselő:
Nem megengedhető, hogy valaki
költségvetésében rendelkezésre áll.

többet
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költsön,

mint

amennyi

pénze

a

Dr. Nagy András Péter képviselő:
A 13 millió kifizetésével mindenki egyetért és mindenki meg fogja szavazni. Ezen egy
órája vitatkoznak.
El kell tudni dönteni, hogy Kiskunhalason van a gyógyvíz, ehhez van egy nagyon jó
strand, amit fenn kell tartani. Azzal is egyetértenek, hogy vezetőként tudni kell a
költségvetést végrehajtani. Ezt nem kell harmincszor elmondania. Szavazzanak!
Dr. Várnai László polgármester:
A vita nem erről szól, hanem arról, hogy elköltik
Kiskunhalason. Ezt lássa az egész város !

a közpénzt felelőtlenül

Aradszky Lászlóné képviselő:
Igazuk van abban, hogy testület elé kellett volna hozni a túlfizetést. Hozzáfogott az
ügyvezető egy olyan beruházáshoz, amire volt engedélyük, de a költségeket
túllépték.
Ezzel szembe azt sugallják Kiskunhalas város lakossága felé, hogy ezek az
összegek valakinek a zsebébe vándoroltak. A FIDESZ ehhez hozzájárult, megnyomta
a szavazógombot.
Igaz, hogy az országos médiákból naponta az MSZP és SZDSZ-s politikusok által
elkövetett 100 milliós értékrendű csalásokról hallani.
Itt Kiskunhalason értéknövelő beruházások történtek, a várost gazdagítják a
beépített értékek, szebbé teszik a várost.
30%-al nőtt a strand látogatottsága. Mindez baj, mert ez pénzbe került. Tetejébe:
többe!
Akkor nem kellett volna megcsinálni. Hagyták volna úgy ahogy volt. Egy nagyon jó
vezető került a strand élére, aki a látogatottságot megnövelte.
Kérdés, hogy ebbe mennyire játszott bele ez a többlet költekezés és ez a későbbiek
során talán megtérül és a vízdíj tartozásokat is kompenzálni fogja.
Az előterjesztést meg kell szavazni és el kell gondolkodni azon, hogy érdemes-e itt
valamit csinálni vagy nem! Érdemes-e értékeket növelni vagy nem, mert ha valaki
valamit itt csinál, az baj.
A tulajdonosnak oda kellett volna figyelni még jobban és számon kellett volna kérni a
túlköltekezést.
Jekő Attila képviselő:
Képviselőasszony, nem erről van szó. Elvekről beszélnek. Legelső hozzászólásában is
azt mondta, hogy nem vitatja, hogy ezt az összeget ráköltötték erre a fejlesztésre,
hanem azt, hogy 57 millióba került 25 millió tervezett összeg ellenére.
Intézményeik felújítási kerete éves szinten 20 millió összesen.
Egy közgazdász vezető önhatalmúan 25 millió helyett 57 millió Ft-ot költött.
Aki a gazdasági életben jártas és van saját érdekeltsége, nem hagyja a hasonló
helyzetet szó nélkül.
Itt a racionalitást nélkülöző vezetésről és hatáskör túllépésről van szó. A képviselőtestület felelőssége, hogy ez az eset ne múljon el nyomtalanul. Ennek
következményének kell lennie.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja.
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A hozzászólások során elhangzott, hogy ezt az utóbbi felújítást megelőzően nem
történt semmi. Ezt cáfolva felsorolja, hogy azt megelőzően teljes vizesblokk felújítás
volt 25 millió értékben 2003-ban, medence felújítás 40 millió értékben, valamint
mettlachi burkolás és csatornázás volt 15 millióért . Ezek kevésbé voltak
látványosak, mert az alapfeltétel biztosításának körébe tartozott.
A három ügyvezetővel (Halasvíz Kft ügyvezető, Halasthermál Kft ügyvezető és
Városgazda Zrt. igazgatósági tag) történt egyeztető tárgyalás után arra kérte Makai
Krisztián ügyvezetőt, hogy fontolja meg lemondását. Nem gyakorolja a munkáltatói
jogokat, csak a megfontolást kérte. A döntési kompetencia a Városgazda Zrt
Igazgatóságának jogköre.
Kószó János képviselő, előterjesztő:
Összefoglalva az elhangzottakat, az a véleménye, hogy helytelen volt, hogy
védőbeszédeket mondtak az engedély nélküli költségvetés túllépése miatt. Nem kell
védeni,
mert az védhetetlen. Amennyiben ezt védik, akkor ezt bármelyik
intézményvezető megcsinálhatja. Vitathatatlan, hogy az ügyvezető ezt a fejlesztési
felhasználást elrontotta.
A strandok általában veszteségesek, hangzott el a vita során. Az önkormányzati
támogatás szükségessége nem kérdéses. A támogatás és a bevétel fedezi a
költségeket, akkor nincs veszteség. Itt más történt.
A költségeiben van a 13 millió hiány a többi a fejlesztésben. Azért, mert valaki jó
szándékú és jó fejlesztéseket csinál, nem mentesíti a felelősség alól. Felhatalmazás
nélkül csinált fejlesztéseket, az a baj. Jó cél érdekében sem lehet túllépni a keretet.
További problémák megelőzése érdekében kéri az előterjesztés támogatását.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja.
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását.
No: 6

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 17:03:23
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338/2008. Kth.
Halasthermál Kft. 2008. évi működésének
támogatása.
Határozat
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Halasthermál Fürdő Kft 2008
évi működési támogatását 13 millió Ft-al megemeli és a jóváhagyott összeget a
2009 évi költségvetésében biztosítja. A pénzügyi teljesítést 2009. március 25-i
határidővel végrehajtja.
Határidő: pénzügyi teljesítésre: 2009. március 25.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kószó János képviselő
Makai Krisztián Halasthermál Kft. ügyvezetője
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt. ügyvezetője
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
No: 7
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 17:04:57
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
megalkotta
41/2008(XII.17) sz. rendeletét az alábbiak szerint:

Kiskunhalas

város

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2008.(XII.17.) sz.
rendelete
a temetőkrõl és temetkezésről szóló 17/2000.(IV.18.)Ktr. sz. rendelet
módosításáról
1. §
A rendelet 4. számú mellékletének H/ pontja az alábbiak szerint módosul:
H/ Temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj.
Temetésenként 2.000 Ft, szociális temetés estén 0 Ft.
2. §
A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. „
00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
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Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester.
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság az előterjesztéstől eltérően 5%-os
emelést javasol. Figyelemmel kell kísérni év közben az infláció mértékét, mert a
minőség romlását nem szabad engedni a gyermekétkeztetésben.
A képviselő-testületnek nagyobb mértékű infláció esetén vissza kell térnie a rendelet
módosítására.
Az előterjesztő befogadja az 5%-os emelést, így erről nem szavaztat külön.
Javasolja a rendelet módosítás elfogadását a befogadott módosítással.
No: 8

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 17:08:40
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Dr. Várnai László polgármester.
Megállapítja,
hogy
a
képviselő-testület
megalkotta
42/2008(XII.17) sz. rendeletét az alábbiak szerint:

Kiskunhalas

Város

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2008.(XII.17.) sz. rendelete
A gyermekek védelméről szóló
4/2005. (II.2.) számú rendelet módosításáról
1.§
A rendelet térítési díjakról rendelkező 1. sz. melléklet 1) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

- 36 -

1) A bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díj mindenkori ÁFÁ-val
növelt étkezési nyersanyagköltsége.
Intézményi térítési díj
Ft/fő/nap (ÁFÁ-val)
394 Ft
357 Ft
273 Ft
420 Ft
313 Ft
596 Ft
695 Ft

Ellátási formák:
Bölcsőde
Óvoda
Általános iskolai menza
Általános iskolai napközi
Középiskolai menza
Általános iskolai kollégium
Középiskolai kollégium

A bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak az ÁFÁ-val növelt összeget
tartalmazzák.
2.§
A rendelet 1.§-a 2009. január 1. napjától lép hatályba.”
00007 Új napirendi pont
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Hatáskör átruházása. elavult önkormányzati tulajdonú rendelők
kiváltása után szükséges ellátási szerződések módosítására.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy folyamatosan épülnek az új orvosi rendelők,
ezért arra kér felhatalmazást, hogy átköltözés esetén az ellátási szerződést
módosítást aláírhassa.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Szász Éva képviselő:
Az önkormányzatnak nem volt pénze az elavult orvosi rendelők felújítására és a
városban
legalább három rendelő állapota tarthatatlan volt.
A befektetők
vállalkoztak az új rendelők kialakítására, amik nagy része már elkészült.
Az Eötvös u. 3.sz. alá hét orvos, a Dekáni Árpád utcába négy orvos költözik.
Két gyermekorvos a kertvárosban kap elhelyezést.
A vállalkozók megegyeztek az orvosokkal.
Dr. Várnai László polgármester:
Nagy előrelépést
Kiskunhalason

jelent

ez

a

lehetőség
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az

egészségügyi

alapellátásban

Más észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést
fogadják el.
No: 9

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 17:11:09
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339/2008. Kth.
Hatáskör átruházása, elavult önkormányzati tulajdonú
orvosi rendelők kiváltása után szükséges ellátási szerződések
módosítására.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, a háziorvosi szolgálat – telephelyet változtató
– háziorvosai esetében felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét, a korábban
kötött megbízási szerződések módosítására és azok aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Simon István népjóléti osztályvető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Képviselői tiszteletdíj csökkentése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozatok mellékleve.

Dr.Várnai László polgármester:
Előrebocsátja, hogy gesztus értékű előterjesztést nyújtottak be. Viselik a képviselők
a köztisztviselők sorsát. Amennyivel reálértékben csökken az illetményük, annyival
csökken majd a képviselők tiszteletdíja is.
Máté Lajos képviselő:
Ehhez a gesztushoz kapcsolódva szeretett volna két előterjesztést benyújtani, az
építményadó és az iparűzési adó
mértékének mérséklését indítványozva. Az
építményadót a város belterületén lévő vállalkozók esetén is 620 Ft /m2 mértékben
megállapítva, míg az iparűzési adó alsó határát 2 millióra szeretnék módosítani.
Nem terjesztették be, de bejelenti szándékukat.
Dr. Várnai László képviselő:
Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a
2009 évi központi költségvetéssel
kapcsolatban még nem ismerik a számokat, és az ellátandó feladatokat. A nem
kötelezően ellátandó feladatok egyidejű csökkentésével megvizsgálhatja a képviselőtestület az adózási díjakat.
Év közben szigorítás nem hajtható végre, de mérsékelni lehet. A számok ismerete
nélkül nem javasolta a rendeletek beterjesztését.
Amennyiben a 400 millió Ft-ot meghaladó működési hiánya lesz az
önkormányzatnak, akkor nem javasolja az adócsökkentést.
Kérdések
Hozzászólások
Lukács László alpolgármester:
Valóban a kabinet ülésen abban maradtak, hogy egy előterjesztés lesz, de kettő lett.
Ezt előfeltétel nélkül kellett volna kijelentenie az önkormányzatnak, hogy hozzá kíván
nyúlni az adópolitikához.
Gazdasági programban is benne van. Ebben nincs vitájuk a polgármester úrral. A
Polgármesteri Hivatal dolgozói ezzel már foglalkoznak.
A FIDESZ Frakció kijelentette, hogy gazdaságélénkítő csomagra van szükség
Kiskunhalason. Azt át kell gondolni, hogy ez milyen hatással lesz a költségvetésre.
Maga részéről azt mondja, hogy ne gondolja senki azt, hogy a város költségvetési
helyzetét romokba dönti majd ez az engedmény. Mindenki tisztában van azzal, hogy
összes adónem csökkentésére volna szükség országosan. A helyi adónemekben ez a
néhány csökkentés a 6-8%-ot sem éri.
Ezért megítélése szerint februárban
találkoznak ezzel az előterjesztéssel.
Jekő Attila képviselő:
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Nem hisz országos szinten sem az összes adónem csökkentésében. Az adónemek
átcsoportosításában, az adózás folyamatának leegyszerűsítésében , igen.
Jól hangzik az a kijelentés, hogy szeretnének az önkormányzati adópolitikán
változtatni, de a bevétel csökkentésével a kiadási oldalt is csökkenteni kell.
Jelenlegi előterjesztést támogatja.
A bizottsági rendszer átstrukturálásában kellene még gondolkodni, mert itt lehetne
spórolni a költségvetés javára, míg ez a beterjesztés csak gesztus értékű.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Koncepció tárgyalásánál már jelezték, hogy az adókat felül kell bírálni, és
szakértőjük
jelezte, hogy a képviselői tiszteletdíjak visszavonásán kellene
gondolkodni, ezért az előterjesztést támogatja.
Tovább kell ezt gondolni, mert a jelentős mértékű Felügyelő Bizottsági tagdíjakat is
felül kell bírálni. Ott is van megtakarítási jellegű lehetőség.
Szabó Károly képviselő:
Emlékezteti a képviselőket, hogy a költségvetési koncepció tárgyalásának vitájában
elsőként vetette fel, hogy a képviselőknek is
gondolni kell tiszteletdíjuk
csökkentésére.
Máté Lajos képviselő:
Az adócsökkentési indítvány mögött voltak számítások. Az iparűzési adó sáv
emelése évi 9 millió kiesést jelentene. 860 milliós nagyságrendhez viszonyítva ez
nem nagy összeg, de a kisvállalkozókon sokat segítene.
Az építményadó tekintetében a város külső területei jelennek meg a multinacionális
cégek, a belvárosiak pedig több adót fizetnek. Ez esetben egy szintre hoznák az adó
összegét , ami 3-4%-os csökkentést eredményezne.
Dr. Várnai László polgármester:
Arra nincs adat, hogy mennyi lesz a bevétele az önkormányzatnak és hogy a
normatívából, az átadott pénzeszközből mekkora bevétel származik és mekkora lesz
a kiadási része a költségvetésnek.
A számok ismeretében visszatérnek erre.
Javasolja hogy az eredeti előterjesztésről szavazzon a képviselő-testület.
No: 10
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340/2008. Kth.
Képviselői tiszteletdíj csökkentése.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a képviselői munkával kapcsolatos
tiszteletdíjak összegének csökkentését tervezi a köztisztviselői és közalkalmazotti
nominálbér csökkenésével azonos arányban.
Készüljön előterjesztés Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi
költségvetéséről szóló rendeletének elkészítésével párhuzamosan a tiszteletdíjak
csökkentése tárgyában a testület februári ülésére.
Határidő: 2009. február 23.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Lukács László alpolgármester
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programjának rendeletben
történő kihirdetése.
Írásos előterjesztés mellékleve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Soltész Gergely környezetvédelmi referens:
A Környezetvédelmi Program korábban szerepelt a képviselő-testület előtt és akkori
javaslatra megtörtént a program társadalmi véleményeztetése, társadalmi
szervezetekkel, egyesületekkel és egy lakossági fórumon.
Számos pozitív
visszajelzés érkezett illetve a korábbi bizottsági módosítások beépítésre kerültek a
most kiküldött programba.
A kiküldött anyagokat visszahozták a civil szerveztek és szóban vagy írásban tették
meg véleményüket, amit örömmel fogadott. Felmerült az igény arra, hogy legyen mód
a lakosság részére, hogy a közérdekű adatokba betekinthet.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság javaslatát az
előterjesztő befogadja, arról külön nem szavaztat.
Kérdések
Hozzászólások
Horváth Mihály képviselő:
Alapvetően az előterjesztéssel egyetért. Megközelítően a 2000-ben megalakított
Környezetvédelmi Bizottság és a bevont szakértők által elkészített munkaprogramon
alapul, gyakorlatilag annak aktualizálása az előterjesztés.
Két hónappal ezelőtt kaptak a programból egy változatot, ami 140 oldal volt. Két hét
után ismét kaptak két változatot, ami összesen 420 oldal, aminek tartalmi csekély
mértékben változott meg. A kiegészítő anyagban 30 oldalas beszámoló szerepel még
a jelenleg is érvényben lévő 2000-ben képviselő-testületi határozattal jóváhagyott
program végrehajtási anyagáról. Ezt közel 30 helyre kipostázták, ami 30-szor 400
oldal. Ez pocsékolás!
2000-ben külső szakértőkkel minimális költségen elkészítették és a jelenlegiben alig
van új tartalmi előrelépés, akkor nincs arányban a ráfordítás a hozadékkal.
Mulasztásaik vannak. Elfogadott program tartalmazott határidőket a végrehajtandó
feladatokra, 2003, 2006, és 2010-éveket megjelölve.. A 2006-ig végrehajtandó
feladatokról nem történt beszámoló. 2010-ig végrehajtandó feladatok most is
érvényben vannak.
Az a megállapítása, hogy a környezetvédelemnek nincs politikai hozadéka ezért
mindig hátrányt szenved a fejlesztésekkel szemben.
A társadalom és az egyén
természet iránti felelősségérzete nem megfelelő.
Kiskunhalasi példa: annak ellenére, hogy a hatályos program rendelkezett az egyes
feladatok végrehajtásáról, mégis vannak hiányosságok.
Pl.:város csapadékcsatorna rendszerébe illegálisan bekötött lakossági szennyvíz
kifolyók nem lettek megszüntetve, felderítve, szankcionálva. Az első idei fagyok
árulkodtak a gőzölgő csatornaszemekkel. A Tabánban még ma is sokan ásott
kutakba engedik a lakossági szennyvizet, ami a rétegvizek állapotát veszélyezteti. A
zöldfelületek védelméről úgy szólt a rendelkezés, hogy meg kell tartani a
zöldfelületeket, a zöldfelület területének növelésével. A 2010-ig végrehajtandó
feladatok között szerepel, hogy az Erzsébet királyné térre ki kell helyeztek jelentős
mennyiségű faállományt, ami megtörtént, de az előző testületi ülésen az Erzsébet tér
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kiárusításáról döntött a képviselő-testület. A 8 évvel ezelőtt kitelepített faállomány
már veszélyben van.
Zöldhulladék komposztálása nem valósult meg. Nem megfelelő a parlagfű irtás,
annak szankcionálása. Ezt gondolják végig, mert ez bevételi forrás is a
költségvetésben.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Örül az elhangzottaknak. Valóban 2000-ben fogadta el első alkalommal a képviselőtestület a Környezetvédelmi Programot. Azért vizsgálták felül, hogy megtudják
mennyire sikerült betartani azt.
Valóban sok papírt használtak fel, de a 30 oldalas előterjesztésből sok információ
kapható.
Fontosak voltak az egyeztetések. A város honlapján is olvasható volt a program.
Szakemberek a Sóstó vízmegtartásával kapcsolatban sok jó javaslatot tettek. A város
időjárási viszonyainak változása és az erdők telepítésének szükségességéről hasonló
támogatást kaptak.
A környezetvédelemnek politikai hozadéka valóban nincs, de az utókor érdekében
ezzel foglalkozni kell.
Halász Balázs képviselő:
Valóban többször megkapták az előterjesztést, de sok hasznos információval. Benne
olvasható, hogy Kiskunhalason az összes hulladék 25%-át a csomagolóanyag teszi
ki. Termékmegváltási díj címmel
az Európai Unió normát alakított ki és
Magyarországon is bevezették. A csomagolóanyagot a gyártónak kellene megfizetni,
ha nem teszi meg, ott a végfelhasználót terheli.
Az is szerepel benne, hogy a Sóstó nádas sziget védelméről az önkormányzat
rendeletet alkotott. Ennek tükrében tekintsenek vissza:
Idézi a Városi Tanács VB által hozott döntés szövegét a Sóstó környékének
rendezéséről: „Dong éri csatorna és a Sóstó között zsilipcsatornát kell létesíteni”, ami
megtörtént.
„Sóstó használatát a Sporthorgász Egyesületnek kell átadni.” Ez is így van.
„Parkerdőt kell létesíteni.” Létezik.
„Pirtói részen falumúzeum kialakítása” , ami várat még magára.
„Tó mentése, campingtábor létesítése”- folyamatban van.
„A szigeten Halászcsárda építendő és botanikus kert.” 1963. június 4-i ülésen
született döntés.
A sziget védettséget kapott, a megvalósítás meghiúsult.
Azt javasolja, hogy az előterjesztést fogadják el.
Horváth Mihály képviselő:
( Folytatja az előző hozzászólását, amit idő hiányában hagyott abba.)
A felnőtt lakosság környezettudatának formálása nem megfelelő. Ezen javítani
kellene.
Amikor az első rendeletet erről kidolgozták, akkor azzal párhuzamosan a helyi Halas
TV-ben „Zöld percek” címmel sorozatot vetítettek. Aktuális környezeti és természeti
kérdésekről adott tájékoztatást.
Kéri, hogy a helyi Halas TV a híradó után a mozaik helyett a „Zöld „ vegye fel
műsorába, és akkor a szelektív hulladék gyűjtésről is kapnának megfelelő
tájékoztatást a lakosok. Heti két alkalommal lehetne ezt a műsort adni, ami biztosan
nem növelné meg a működési költségeket.
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Csáki László képviselő:
Az elképzelések közül minden nem valósult meg. Programot nagyon jónak tartja.
Kiajánlása is lehet a városnak, mert települnek ide be nagyobb vállalkozások is.
Az előterjesztés ajánlás mindenki számára. Környezetvédelmi Egyesület „ Tiszta
utca”, Tiszta városért” mozgalom elindítását ajánlása, de a „Tiszta Lakótelep” a
„Tiszta városért” akciót. is betehetnék az előterjesztésbe. Egyesületük január és
február hónapban kidolgozza az elvárásokat és a jutalmazást is magukra vállalják.
Ezzel együtt elfogadásra ajánlja a Környezetvédelmi Programot.
Pajor Kálmán képviselő:
144 oldalas a Környezetvédelmi Program. Félő hogy nagy része az asztalfióknak
készült, mert ekkora anyagból nem lehet napi munkát végezni. Le kell bontani napi
feladatokra. Mankónak nagyon jó. Van benne néhány elírás is, van amit korrigálni
kell.
Táblázatok a beruházások becsült összegéről 8.600 millió összegűek, ennek ellenére
vannak benne irreálisan alátervezett összegek. Pl. zajrezgés védelmi programnál és a
közlekedésszervezésnél.
Biztosan lesz egy részletes megvalósíthatósági terve is ennek a programnak.
Elfogadásra javasolja a Környezetvédelmi Programot azzal az igénnyel, hogy a
lakosság környezettudatos szemléletét a médiának segítenie kell.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
A napokban hallotta a következő mondatot: „ Ha kihal az emberiség, megmenekül a
föld”. Borúlátó a mondat, de a természet magát nem tudja megvédeni, ezért azt nekik
kell.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. A hasznos észrevételeket átvezetik és a
javításokat elvégzik az előterjesztésben.
A K-NY irányú kerékpárút építést beemelik a programba, elindítják a „Tiszta ház,
Tiszta város” mozgalmat, a Környezetvédelmi Egyesület közreműködésével és
finanszírozásával.
Fentiek figyelembe vételével javasolja az új változatú Környezetvédelmi Program
elfogadását és rendeletben történő kihirdetését.
No: 11
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341/2008. Kth.
Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programjának elfogadása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Programban korábban
meghatározott célok végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Soltész Gergely környezetvédelmi referens általa:
-Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága
-Rex-Terra Kft.
-Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 43/2008
(XII.17) sz. rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2008.(XII.17.) sz .rendelete
Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programjáról
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. 46.§ (1) b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el
1.§
A települési környezetvédelmi programot a rendelet melléklete határozza meg.
2.§
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az önkormányzati . tulajdonban lévő lakások közös költségeinek
bérlőre történő áthárítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
Javasolja a képviselő-testületnek az új változatú rendelet-tervezet elfogadását.
Ez a változat a bizottsági véleményeket tartalmazza.
No: 12

- 46 -

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 17:49:02

>705<

Minősített

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%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja,
hogy
a
képviselő-testület
megalkotta
44/2008(XII.17) számú rendeletét az alábbiak szerint:

Kiskunhalas

Város

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2008.(XII.17.) sz. rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről
szóló 28/1995./X.02./ Ktr. számú
rendelet módosításáról
1.§
A rendelet az alábbi 4/A . §-al egészül ki:
(1) A bérlő a lakbéren felül köteles megfizetni a közös költség felújítási alapot
meghaladó részét.
A közös költség bérlő által fizetendő részének meghatározása a társasház által
közölt adatok alapján történik.
Abban az esetben ha a társasház nyilvántartási adatai nem alkalmasak ennek
a megállapítására, akkor a bérlő a társasház közgyűlése által egyösszegben
meghatározott közös költség 50 %-ának megtérítésére köteles.
(2) A közös költség beszedése az Önkormányzat megbízásából Halasi Városgazda
Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. feladata.
(3) A közös költség megfizetésének késedelme,
elmulasztása
jogkövetkezményekkel jár, mint a lakbérfizetés elmulasztása.
2.§
A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.”
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ugyanazon

00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Családok Átmeneti Otthona ingatlan használati megosztása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fődi Gabriella Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető:
Az előterjesztés első bekezdésében szereplő férőhelyszám helyesen 40. Ennek
figyelembe vételével javasolja vitára.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 13

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 17:50:22
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342/2008. Kth.
Családok Átmeneti Otthona ingatlan használati megosztása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Családok Átmeneti Otthona
Kiskunhalas, Ván Benjamin u. 40531/4/a hrsz-ú ingatlan 1. sz. melléklet szerinti
használati megosztásához.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását és felhatalmazását
adja, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás – mint a Családok Átmeneti Otthon
intézmény fenntartója – a szükséges engedélyezési eljárást lebonyolítsa és a
továbbiakban, két telephelyen működtesse tovább a családok átmeneti gondozását.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Fődi Gabriella Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bizottságok személyi összetételének 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: 14
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 17:51:02
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343/2008. Kth.
Bizottságok személyi összetételének módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület
a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi
LXV. tv. 22.§ (1) bekezdése alapján
Jekő Attila Művelődési, Oktatási és
Vallásügyi Bizottságban
meglévő tagságát
2008.
november 30. napjával
megszünteti és 2008.december 15. napjával Vizkeleti Szabolcs
képviselőt
megválasztja a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság tagjának.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Jekő Attila képviselő
Vizkeleti Szabolcs képviselő
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00013 Új napirendi pont

13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Egészségterv végrehajtására cselekvési program elfogadása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Dr. Szász Éva Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke:
A Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság költségvetési kötelezettség
nélkül ajánlja módosításra az Egészségtervet és pályázat esetén pályázati alap
létesítését igénylik.
Dr. Várnai László polgármester:
Amikor a munka előrehalad, akkor a személyi és a költségvetési vonzatot igénylő
döntések a képviselő-testület elé kerülnek vissza.

Kérdések
Hozzászólások
Lukács László alpolgármester:
Egészségtervet június 25-én fogadta el a képviselő-testület,
közel egy éves
előkészítést után. Akkor azt határozták el, hogy a cselekvési programot is elő kell
készíteni Ennek elkészítésében sokan vettek részt. Az ágazati minisztériumtól,
kórháztól is kaptak segítséget. A vállalások alkalmasak arra, hogy ebben a városban
példamutatóan egy program indulhat el.
Finanszírozása pályázati úton a helyi kórház felajánlásából és szükség esetén a
költségvetésből történik majd.
A Cselekvési Program elfogadását javasolja és a végrehajtáshoz minél nagyobb
lendülettel fogjanak hozzá.
Dr. Szász Éva képviselő:
A prevenciós munkában az iskolaorvosok és iskolavédőnők és a rendőrség
munkatársai is részt vesznek.
A kijelölt személyeket még nem tudják hogyan alkalmazzák a költségvetés helyzete
miatt, de a pályázatok írásánál a pályázatot író és a koordinátor finanszírozása is
szerepel.
Dr. Nagy András képviselő:
Részt vett egy olyan tárgyaláson, ahol egy országos prevenciós kongresszust
készítenek elő.
Mindenki egyetért abban, hogy erre szükség van, de nincs rá fedezet.
Olyan rossz egészségügyi állapotban van az egész ország minden szinten, hogy tenni
kell valamit.
A program előremutató. Az iskolákban vissza kellene hozni a korcsoportos oktatást. A
higiénés feladatok elsajátítására is nagy gondot kell fordítani, de a szenvedély
betegségekre is, a szexuális életre, az egészséges életmódra való nevelésre. Igényt
kell ébreszteni . A családi élet fontosságát erősíteni kell.
Szűrővizsgálatok biztosítása és igényének fejlesztése sok más feladat mellett
szükséges. Amire lesz pénzfedezet.
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Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Részt vett az egyik megbeszélésen, ahol a szociális dolgozók beszélgettek a
népegészségügyi munkatársakkal. Nagyon előremutató megbeszélés volt. A
Cselekvési Program nagyon jó.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az Egészségügyi, Foglalkoztatási és
Szociális Bizottság kiegészítő javaslatával ajánlja elfogadásra az előterjesztést.
No: 15

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 17:58:02
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344/2008. Kth.
Egészségterv végrehajtására cselekvési program
elfogadása.
Határozat
Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbiak szerint
elfogadja az egészségterv végrehajtására készült cselekvési tervet, költségvetési
kötelezettség nélkül.
A 2009. évi költségvetés készítésekor a tevékenységek véghezviteléhez
pályázati alapot képez.
Előkészítő szakasz:
1.
Egészségfejlesztési
koordinációs
központ
létrehozása
–
2
fő
(szociális/egészségügyi diplomás fő állású alkalmazott) alkalmazásával, akiknek a
feladata az egészségtervvel, közösségfejlesztéssel, és a későbbiekben az
egészségügyi-szociális integrált idősellátó rendszer elindításával kapcsolatos
szervező-vezető funkciók ellátása. Beszámolási kötelezettség az önkormányzat,
egészségügyi és szociális rendszer felé. Munkáltató az önkormányzat, a központ
elhelyezését célszerű megoldani a már működő intézmény hálózathoz kapcsolódóan.
Határidő: 2009. január
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Felelős: Önkormányzat
2. Intézményi háttér bevonása a részletes egészségterv kidolgozásába ( Program
Tanács megalakítása) – házi orvosok, házi gyermekorvosok, védőnők, szociális
szakemberek, oktatási szakemberek, egészségügyi szakemberek, tiszti főorvos,
egészségfejlesztő, (orvosok, ápolók, asszisztensek, diétetikusok, gyógytornászok,
gyógyfoglalkoztatók, rehabilitációs, gerontológiai szakemberek) – felmérés alapján
részletes, egészségi állapotot kedvezően befolyásoló cselekvési terv elkészítése, külső
szakértők bevonásával
Határidő: 2009. május
Költség: pályázati források
Felelős: önkormányzat, egészségterv koordinátor
3. Helyi közösségfejlesztés – fórumok az egészségről, közösségről különböző korú
célcsoportok számára, szintér programok szervezése, az előzetesen elfogadott
egészségterv koncepció megvalósítása, lebontva egy éves időszakra, szakértők
bevonásával (OÉTI, OEFI, ÁNTSZ)
Felelős: egészségterv koordinátorok
Költség: 14M Ft
Határidő: 2009. januártól decemberig.
4. Helyi partnerségi csoportok létrehozása, illetve a meglévők fejlesztése (romák,
nyugdíjasok, diák klub, szenvedélybetegek, civil szervezetek, egyház, betegsegítő
alapítványok bevonása)
Határidő: 2009-2012-ig folyamatos
Költség: Pályázati források
Felelős: egészségterv koordinátorok
Egészségterv megvalósítása:
 Képzések különböző színtereken az egészségmegőrzésről, az orvoshoz
fordulás szükségességéről, a megelőzésekről: iskolák, helyi közösségek, roma
lakosság, munkanélküliek, szenvedélybetegek, nők (anyák), idős emberek
Felelős: egészség koordinátorok, önkormányzat oktatási, népjóléti kabinetje,
és a kórházi szakemberek, házi orvosok
Időpont: 2009 március – 2012 december
Költség: 2M Ft/év

 Nappali ellátási központ (nappali kórház) indítása a kórházban, amelynek
célja elsősorban az idősek nappali, kúraszerű ellátása kórházi bennfekvés
nélkül, az ISZER programhoz kapcsolódó felmérés (egészség-szociáliskörnyezeti) elvégzése, finanszírozott ellátás keretében.
Felelős: Kórház, koordinátorok
Időpont: finanszírozási szerződéstől függ a bevezetése
 Integrált szociális és egészségügyi ellátás (ISZER) bevezetése a 65 éven felüli
lakosság körében. A program célja az idősek ellátásának egyéni
szükségleteket is figyelembevevő szervezése, az intézményi ellátások helyett
az otthonközeli ellátási lehetőségek biztosítása. A szervezés feltétele az
állapotfelmérés, szükségletek meghatározása, ellátások megszervezése.
Költsége belül marad a jelenlegi finanszírozások keretein (egészségügyiszociális, bővíteni lehet térítéses szolgáltatások igénybevételével is).
Program felelős: Kórház, önkormányzat, koordinátorok, gerontológiai
szakember bevonása, modell koordinátor
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Határidő: 2009 szeptembertől folyamatos
Költség: Pályázati forrás
 Lelki egészségvédelem programja: depresszió, szenvedélybetegségek
felderítése, kezelése, rehabilitációs lehetőségek, drogprevenció
Felelős: alap és szakellátás, kórház, szociális, rendvédelmi, oktatási
szakemberek, védőnők munkacsoportja
Időpont: 2009-től folyamatos
Forrás: pályázat
 Esélyegyenlőség
a
szolgáltatásokhoz,
kultúrához,
közlekedéshez,
pihenéshez, kikapcsolódáshoz – civil program támogatása szakemberek és
helyi érdekvédők bevonásával
Költség: egyéb fejlesztési költségekkel együtt
Felelős: önkormányzat
 Kistérségi együttműködés tovább fejlesztése a szolgáltatás bővítéssel, térségi
egészségtervek elkészítése, pályázatokon való közös indulás, szolgáltatások
koordinálása, szükséglet felmérések térségenkénti elkészítése
Költség: pályázati források
Felelős: szociális – egészségügyi szakemberek, önkormányzatok
Időpont: 2009-től folyamatos
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a végrehajtásért
személyeket az alpolgármesterrel egyeztetve jelölje ki.
Határidő: 2009. január 31.

felelős

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Lukács László alpolgármester
Simon István Népjóléti osztályvezető
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester
Kristóf Sándorné aljegyző
Simon István Népjóléti osztályvezető
Juhász Józsefné OTH Népegészségügyi Főosztály vezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Aranyoroszlán elnevezésű gyógyszerár nyitva tartási idejének
véleményezése.
Előterjesztés írásban melléklet.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Hozzászólások
Kérdések
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 16

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 17:58:44
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345/2008. Kth.
Aranyoroszlán elnevezésű gyógyszertár nyitva tartási idejének
véleményezése.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Kossuth
u. 37.sz. alatti
Aranyoroszlán elnevezésű közforgalmú gyógyszertár tervezett
nyitvatartási idejével egyetért az alábbiak szerint:
Nyitva tartás:
Hétfőtől- péntekig : 07.30 - 19.00 óráig
Szombaton:
07.30 - 13.00 óráig
Vasárnap és ünnepnap zárva:
Határidő: azonnal
Felelős: Kristóf Sándorné aljegyző
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézete
Gyógyszerügyi Igazgatósági Osztály
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00015 Új napirendi pont
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közművelődési Idegenforgalmi valamint Gyermek és Ifjúsági
koncepció felülvizsgálata.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Lukács László alpolgármester:
Az előterjesztés három fő fejezetből áll: A közművelődés, az Idegenforgalmi és a
Gyermek és Ifjúsági Koncepciók felülvizsgálatából.
Általános jellemzéssel összefoglalták az elmúlt másfék év történéseit. Sokan részt
vettek ebben a munkában. Számos előremutató és hasznos döntés született. Ezek
folytatását szeretnék a mellékelt táblázatban foglaltak szerint.
A jövő évi teljes felülvizsgálatra ez a mostani döntés alkalmas. A Gazdasági
Programmal és a többi ágazati koncepcióval együtt láthat a képviselő-testület jövőre
egy újabb előterjesztést.
Az előterjesztés támogatását kéri.

Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Idegenforgalmi résszel foglalkoztak a szakbizottságban és megállapították, hogy
megjelentek az idegenforgalom javítására vonatkozó törekvések az elmúlt 1-2 évben.
Kihelyezésre kerültek a Városmenedzser Kft részéről kiadványok és néhány eligazító
tábla is. Tovább kell fejleszteni a város idegenforgalmi vonzerejére vonatkozó
lépéseket. Van gazdája ennek a területnek. A Városmenedzser Kft-nek van ilyen
feladata. Az Idegenforgalmi kínálat bővítése elsősorban vállalkozói kategória. Nem a
város fogja ezt fellendíteni , hanem főként a vállalkozók.
GEROHOSTEL Kft beruházása fellendítené ezt a törekvést.
Felhívja a figyelmet, hogy a halasi emléktárgyak terjesztési üteme nem megfelelő.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Ezt a programot az Egészségtervvel kellene koordinálni, amiben egészségügyi és
oktatásban dolgozók is részt vehetnének.
Jerémiás Béláné képviselő:
A képviselő-testület 2007-ben fogadta el a koncepciót. Megállapítható a források
szűkülése ellenére, hogy városunkban sikerült megőrizni azokat a kulturális
értékeket amik jellemzik ezt a helyet. Új kulturális tér alakult ki, a . Művelődési
Központ
udvarán. Az elmúlt nyáron már tanúi
lehettek az itt tartott
rendezvényeknek.
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Fontos fejlemény, hogy a Halas Galéria átkerült a Csipke Közalapítványhoz,
megújultak a körülmények a látogatók száma és a rendezvényeinek száma is
megnőtt.
Határon túli magyarokhoz Bácskossuthfalvára is eljuttatták Berki Viola festményeit.
Szabadkára a foltozgatók kiállítását vitték ki.
Megújult a szélmalom is és a tájházat is rendbe akarják hozni. Három helyszínre két
emberük van, amit meg kell oldani. Megújult a Filmszínház előtere a mecénásszék
megváltásából befolyt összegből.
Vezetőváltás történt két jelentős intézményben; a Művelődési Központban és a
Martonosi Pál Városi Könyvtárban is.
Az Önkormányzat támogatja a civil alapítványokat legfőképpen, mert a lakosság
jövedelemadójának 1%-os befizetéséből kevés bevételhez jutnak.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Városi ifjúság és Diákönkormányzat alapításánál többekkel egyeztetett, hogy jó
lenne, ha a Humánpolitikai Főosztályvezető az iskolák közötti koordinációba
besegítene és felelősségi jogkört kapna.
A 4. pont tartalmazza az ifjúság kutatás és felmérés előkészítését. Kiskunhalason
lévő és a környékben élő ifjúsági szakértőket kérdezzék meg, hogy ki tudna ajánlani
olyan céget vagy személyt, aki olcsóbban elkészítené az ifjúsági kutatást. Az Ifjúsági
Iroda erre nem kompetens. Egy általános felmérést már készített 500-as mintával,
amelyből több mint . 200 ívet sikerült visszagyűjteni. A Művelődési Központ által
megbízott szakértő kisebb számú minta alapján elkészített
egy iskolai
ifjúságkutatást.
A TÁMOK. Pályázatba ennek tapasztalatát beépítették.
Az Ifjúságsegítő tanárok esetében munkájuk elismeréséről kell gondolkodni.
17. pont tartalmazza: A generációk egymás mellett; és a Konferenciák szervezése
partnervárosi vendégekkel c. alatti feladatokat.. Egyeztetni kell, hogy ki milyen
pályázatokat ad be, hogy az előkészítési folyamatot jól lehessen biztosítani.
Sok minden megvalósult.
Ifjúsági Kerekasztalt két esetben sikerült összehívni. Helyi Ifjúsági Tanácsot is létre
kellene hozni, ami elsősorban ifjúsággal foglalkozó civil szervezeteket érintene.
Városi Ifjúsági Önkormányzat munkája megtorpant, mert szeptemberben átalakultak
az iskolai önkormányzatok, képviselőjükkel újra fel kell venni a kapcsolatot.
Információja szerint Kiskunfélegyházán 600E Ft támogatást kap az ottani Ifjúsági
Önkormányzat. Tárgyal még velük, hogy lehetne ezt Kiskunhalason is megvalósítani,
nyilvánvalóan a pénzügyi válság enyhülése után. Fontos lenne az ifjúsági
érdekképviselet munkája és az önálló kezdeményezések kivitelezése is.
Ifjúsági Irodánál is voltak változások. Elindult a Boróka Civil Házban is a változás,
de fejlesztési forrás hiányában nagyon kis mértékben. Most beintegrálódott a
Művelődési Központhoz.
Csáki László képviselő:
Felhívja a figyelmét a közművelődési szakembereknek, hogy évek óta szeretnék, ha
készülne Kulturális Naptár. Sok rendezvény párhuzamosan zajlik a városban és
akkor a részvétel szerényebb. Összhangot kellene teremteni.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Intézkedési Terv két éves intervallumot foglal magába. Így is előfordul, hogy nem
tudják teljesíteni és át kell ütemezni a feladatokat. Legfőbb oka a költségvetési keret
hiánya.
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Az Egészség Terv elfogadásra került, ami ebben is szerepelt.
Ifjúsági szabadidős programoknál
a Sport Koncepció Intézkedési tervében is
szerepel, így folyamatos felülvizsgálatra van szükség.
Váradi Krisztián képviselő:
Jónak tartja, hogy legyen a városban Ifjúsági Kerekasztal és Városi Ifjúsági és Diák
Önkormányzat, azonban óva int mindenkit, hogy a működésébe a politika túlzottan
beleszóljon.
Önszerveződőnek kell lennie és kívülről kell támogatni azt.
Lukács László alpolgármester:
Örömmel hallja, hogy képviselőtársainak számára is világos, hogy a koncepciók
végrehajtása nagyon hasznos elem. Folyamatos figyelése és a végrehajtás
számonkérése mindannyiuk érdeke. Annak érdekében, hogy a városban előrelépés
legyen, stratégiai szinten is meg kell határozni., hogy honnan hová szeretnének
eljutni.
A program koordinációval kapcsolatban volt egy korábbi előterjesztése, ami
egyértelműen ezt kulturális rendezvények naptárát tartalmazta. El is fogadta a
képviselő-testület.
A januári képviselő-testületi munkatervben megjelenő rendezvény naptár ezt már
tartalmazni fogja.
Az előterjesztés elfogadását kéri a képviselő-testülettől.
Dr.Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az előterjesztés elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 17
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346/2008. Kth.
A Közművelődési, Idegenforgalmi, valamint a Gyermek és Ifjúsági koncepciók
felülvizsgálata.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja az Ifjúsági, Idegenforgalmi és
Közművelődési koncepciók felülvizsgálata tárgyában készült beszámolót. A
beszámoló mellékletét képező intézkedési terveket az ott feltüntetett módosító
indítványokkal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Lukács László alpolgármester
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Király Gábor Közművelődési Kft ügyvezető
Aradszky Montika Halasi Városmenedzser Kft ügyvezető
Dr. Fődi István Városgazda Zrt Igazgatóság tagja
Bucsi Ferenc Városgazda Zrt Igazgatóság tagja
Pásztor Gabriella Városgazda Zrt Igazgatóság tagja
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

"Kiskunhalas város Közművelődési Koncepciója a 2007-13 közötti
időszakra."
Sikerült megőriznünk azokat a kulturális értékeket, amelyek városunkat jellemezték
az elmúlt években.
Vezetőváltás zajlott le két meghatározó intézményünkben, a Kiskunhalasi Művelődési
Központ Non-profit Kulturális és Közművelődési Kht. és a Martonosi Pál Városai
Könyvtár élén egyaránt.
Ugyancsak vezetőváltás történt a Halasmédia Kht. élén is.
Átalakult az intézményhálózat, a Boróka Civil Ház fenntartói feladatait integráltuk a
Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kulturális és Közművelődési Kht.-hoz.
2007-ben és 2008-ban sem nyíltak meg jelentős pályázati források, melyek segítették
volna a közművelődési feladataink megvalósulását, illetve most, 2008. végén, 2009.
elején számíthatunk jelentős fejlesztésekre mind a könyvtár, mind a közművelődés
terén.
Továbbra sem alakult ki városunkban - de az ország más településein sem - az a
fajta mecénási, kultúrapártoló tevékenység, amely segítséget, lendületet adhatott
volna ezen a téren folytatott tevékenységünknek, vagy a civil szervezetek működési
feltételeit jelentősen javíthatta volna. Talán a filmszínházban megvalósuló "mecénás
szék" az egyetlen pozitív változás ezen a téren, melynek köszönhetően jelentős
felújítás vált lehetővé a moziban.
A civil szervezetek többségének továbbra is az önkormányzat a legfőbb támogatója.
Ez részben kötelezettség is, ugyanakkor kiszolgáltatott, "politikafüggő" helyzetbe
hozhatja a civileket.

- 59 -

2.
A 159/2007. Kth.sz. határozat a város "Idegenforgalmi koncepciója a 200713 közötti évekre":
1. Komoly változást eredményezett ezen a téren, hogy 2008. január 28-án a Testület
megalapította
a
19/20089.
Kth.sz.
határozatával
a
Kiskunhalasi
Városmenedzser
Szolgáltató
és
Tanácsadó
Kft.-t,
melynek
jelentős
idegenforgalmi, városmarketing szerepet is szántunk
2. Igényes idegenforgalmi szálláshelyeink nem bővültek jelentősen, a Thermál
Panzió belépése hozott némi változást, de minimális a férőhely növekedés.
Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a szálláshely kínálat jelentősen csökkent a
Hotel Halas kiesésével. Jelentős változásra a Csipke Hotel már elfogadott
idegenforgalmi pályázati fejlesztésével és az előkészület alatt álló GEROHOSTEL
projekt megvalósulása után számíthatunk.
3. Továbbra is korlátozottak azok az idegenforgalmi attrakciók melyek jelentős és
folyamatos turisztikai vonzerővel bírnának. Megvalósult a strand fejlesztése, de
még mindig alatta marad az igényeknek. A „halasi csipke” az egyetlen
nemzetközileg is jelentős városimázs hordozó., mellette a nagyrendezvények:
Város napja-Nemzetközi lovasverseny (melyet az elmúlt évben elnyert
„Lovassportok települése” cím tovább erősít a szakmai közvélemény szemében) és
a Halasi Szüret azok amelyek jelentős tömeget vonzanak Kiskunhalasra.
4. Sokat várunk a bormarketing élénkülésétől, ebből a szempontból jó
kezdeményezésnek bizonyult a Halasi Borudvar, reméljük a környékbeli borok
népszerűsítése is növelheti a helyi vonzerőt.
5. A városközpont rehabilitációja nem valósult meg, pedig a teret uraló szecessziós
városháza, és a hozzá kapcsolódó mediterrán hangulatú belső udvar bővíthetné
mozgásterünket.
6. Örvendetes viszont ezen a téren az az előrelépés, amely kistérségi szinten valósul
meg, a környék természeti értékeinek bemutatása, a közös szolgáltatások - túra,
kiránduló utak, lovas-turizmus, kerékpárutak, tanyai vendéglátás - fejlesztése
komoly tartalékokat rejt magában.
3
. A 184/2007. Kth.sz. határozattal fogadta el Kiskunhalas város Gyermek és
Ifjúsági koncepciója 2007-13 között címet viselő anyagot a Testület:
 A jelentős változások történtek ezen a téren. Ifjúsági Információs- és

Tanácsadó Iroda került kialakításra 2007. szeptemberétől. az iroda
fenntartása Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 210/2008. döntése
alapján a Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kulturális és
Közművelődési Kht-hez került. Így a finanszírozási problémák megoldódtak.
Az iroda új helyének kialakításakor lehetőség nyílott egy klubhelyiség
megnyitására. 2008 októbere óta havi rendszeres programot biztosítunk a
fiataloknak. A klub nyitott, rendszeresen nonformális csoportok használják.
 Diákönkormányzat kapcsán elmondható, hogy az idei tanévben Kiskunhalas
Város Képviselő-testületének támogatásával már informális napot tartottak, a
fiatalok támogatják a Városi Diákönkormányzat megalakítását. Az iroda
vezetői felvették a kapcsolatot az illetékes szakmai és szakigazgatási
szervekkel a formális megalakulás érdekében.
 Önálló "Városi egészségterv" készül. Ez két dolgot jelent:
 Az egészségterv és a gyermek és ifjúsági koncepció közötti összhangot meg
kell teremteni, hiszen szükségszerűen nagy az érintkezési felület;
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1. A koncepció - és érintőlegesen a többi koncepció is - sürget egy városi
adatfelvételt. Erre két lehetőség van: vagy teljes egészében külső vállalkozóval
elvégeztetni egy szociológiai vizsgálatot, annak a költségei igen magasak; vagy mindenképpen külső szakmai konzulensre támaszkodva - helyi erők bevonásával
kell kialakítani az empirikus adatbázist. Mind a két esetben azonban együtt
kellene kezelni az ifjúsági-szabadidős-kulturális-drogprevenciós-egészségügyi
felvételt.
A fentiek is bizonyítják, hogy jelentős változások - új szervezetek, új felelősi
viszonyok megjelenése - történtek az elmúlt másfél évben, amelyek
alapvetően módosították a koncepciók végrehajtásának körülményeit.
Ezeknek megfelelően néztük át az intézkedési terveket, készítettük el a beszámolót,
tettük meg a módosító, kiegészítő javaslatainkat (ez utóbbiak a szövegben
dőlt/félkövér betűtípussal kerülnek megjelenítésre).
00016 Új napirendi pont
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Óvodák alapító okiratainak módosítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és az alapító okiratok módosításának
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 18
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347/2008. Kth.
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE
LOGOPÉDIAI SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT

ÉS

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében,
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében
foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1979-ben létesített Bóbita
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövid neve:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és
Szakszolgálat
Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Logopédia

4. Rövidített neve:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Logopédia

5. Tagintézménye:

Bajza Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közös igazgatású közoktatási intézmény
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas
Város
Önkormányzati

6. Alapítója:
7. Típusa:
8. Fenntartója:

9. Felügyeleti szerve:
testülete
10. Maximális gyermeklétszám:
Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda
Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bajza Utcai Tagóvoda

Logopédiai

Képviselő-

343 óvodai férőhely 30 bölcsődei férőhely
256 óvodai férőhely (2 db 20, 3 db 22 és 6 db
25 fős csoportszoba) és 20 bölcsődei férőhely
87 óvodai férőhely és 10 bölcsődei férőhely
(3 db 29 fős csoportszoba)
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11. Szakágazati számjel: 851020
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
•Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5).
•Sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
továbbá a megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő)
gyermekek integrált óvodai nevelése (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám80112-6)
•Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 80591-5)
•Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 80591-5)
•Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80111-5).
•Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1)
•Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5)
•Korai fejlesztés (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 75195-4)
•Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám:
55231-2)
•Logopédiai szakszolgálat (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80521-2),
Kiegészítő tevékenysége:
•Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0 )
•Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 75195-2)
•Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő
tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4)
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási
Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.
15. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.
16. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű.
17. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő
4730/21 hrsz-ú 7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint
intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2. sz. alatti 630/1
hrsz-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak
ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó
vagyonrendelete alapján. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
18. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor
van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát,
a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
19. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak
alapján. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
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20. Az intézmény működési területe: Az intézmény az óvodai nevelés feladatának
ellátásakor a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát
el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat gyermekeket. Bölcsődei ellátás tekintetében Kiskunhalas
város illetékességi területe a felvételi körzet. Az intézmény logopédiai feladatok
ellátását a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi területén végzi.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 200/2008. Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Varga Margit intézményvezető,
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
348/2008. Kth.
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében,
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében
foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1979-ben létesített
Napsugár Óvodák és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
2. Székhelye:
Kiskunhalas, Ady E. u. 4.
3. Rövid neve:
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
4. Rövidített neve:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde

5. Tagintézményei:

Magyar Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Magyar u. 16.
Átlós Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Átlós u. 21.
Szilády Áron Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szilády Á. u.12.
6. Alapítója:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
7. Típusa:
Közös igazgatású közoktatási intézmény
8. Fenntartója:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
9. Felügyeleti szerve:
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-t
testülete
10. Maximális gyermeklétszám:
227 óvodai férőhely 10 fő bölcsődei férőhely
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Napsugár Óvodák és Bölcsőde
76 óvodai férőhely
Ady Endre Utcai Tagóvoda
(24 és 2 db 26 fős csoportszoba)
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
48 óvodai férőhely
Magyar Utcai Tagóvoda
(2 db 24 fős csoportszoba)
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
52 óvodai férőhely (14, 17 és 21 fős
Szilády Áron Utcai Tagóvoda
csoportszoba) és 10 bölcsődei férőhely
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
51 óvodai férőhely
Átlós Utcai Tagóvoda
(25 és 26 fős csoportszoba)
11. Szakágazati számjel: 851020
12. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
•Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5)
•Oktatási célok és egyéb feladatok: a cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai,
kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80591-5)
•Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzdő, beszédfogyatékos, továbbá beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő) gyermekek integrált óvodai nevelése (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 80112-6)
•Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80111-5).
•Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1)
•Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5)
•Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám:
55231-2)
Kiegészítő tevékenysége:
•Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
•Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám:
85.20,Szakfeladatszám: 75195-2),
•Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő
tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4)
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza
meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási
Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.
15. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.
16. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
17. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 3665
hrsz-ú 1969 m2 ingatlan a rajta található 309 m2 épülettel, valamint
intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar u. 16. sz. alatti 2264/1
hrsz-ú 407 m2 ingatlan a rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas Átlós u. 21.
sz. alatti 078/59 hrsz-ú 1416 m2 ingatlan a rajta található 203 m2 épülettel, és
Kiskunhalas Szilády Á. u. 12. sz. alatti 2234 hrsz-ú 2982 m 2 ingatlan a rajta
található 343 m2 nagyságú épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök.
Az óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak
ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó
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vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
18. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor
van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát,
a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
19. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak
alapján. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
20. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat gyermekeket.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 119/2008. Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Ácsné Fehér Klára intézményvezető,
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

349/2008. Kth.
Százszorszép Óvodák Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZÁZSZORSZÉP
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

ÓVODÁK

alapító

ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében,
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében
foglaltak alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1981-ben létesített
Százszorszép Óvodák alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Rövidített neve:

Százszorszép Óvodák
Kiskunhalas, Vasút u. 2.
Százszorszép Óvodák

4. Tagintézményei:

Lomb Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Lomb u. 5.
Felsővárosi Tagóvoda Kiskunhalas, Szabadság tér 3.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Óvoda

5. Alapítója:
6. Típusa:

- 66 -

7. Fenntartója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
8. Felügyeleti szerve:
Kiskunhalas
Város
Önkormányzati
Képviselőtestülete
9. Maximális gyermeklétszám:294 óvoda férőhely
Százszorszép Óvodák
72 óvodai férőhely
Vasút Utcai Tagóvoda
(17, 25 és 30 fős csoportszoba)
Százszorszép Óvodák
87 óvodai férőhely
Lomb Utcai Tagóvoda
(3 db 29 fős csoportszoba)
Százszorszép Óvodák
135 óvodai férőhely
Felsővárosi Tagóvoda
(24, 25, 25, 30 és 31 fős csoportszoba)
10. Szakágazati számjel: 851020
11. Tevékenysége, szakfeladatai:
Alaptevékenysége:
• Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 80111-5)
• Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám:
85.20, Szakfeladatszám: 80111-5)
• Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR
szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80591-5)
• Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám:
80111-5).
• Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám:
55231-2)
Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0)
• Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20,
Szakfeladatszám: 75195-2),
12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza
meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási
Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
13. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.
14. Költségvetési gazdálkodás formája: Részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű
16. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4758
hrsz-ú 1745 m2 ingatlan a rajta található 270 m2 épülettel, valamint
intézményegységei vonatkozásában a Kiskunhalas Lomb u. 5. sz. alatti 5193 hrsz-ú
5633 m2 ingatlan a rajta található 884 m2 épülettel, továbbá a Kiskunhalas,
Szabadság tér 3. sz. alatti 2170 hrsz-ú 2479 m2 ingatlan a rajta található 555 m2
épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök.
Az óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak
ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó
vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
17. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor
van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát,
a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak
alapján. A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és az erre vonatkozó
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jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat az óvoda vezetője
gyakorolja.
19. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat gyermekeket.
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 120/2008. Kth. számú
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Nyerges Pálné intézményvezető,
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közoktatási intézmények nevelési/pedagógiai programjainak és
házirendjének jóváhagyása.
Írásos előterjesztés mellékelv.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és
képviselők szavazatát.

No: 19
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az előterjesztés elfogadásáról kéri a

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 18:19:23
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Eredménye
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Szav%
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Igen
Nem
Tartózkodik

23
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

95.83%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

350/2008. Kth.
Közoktatási intézmények nevelési/pedagógiai programjainak és házirendjének
jóváhagyása.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és
Logopédiai Szakszolgálat programja módosítását jóváhagyja.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Napsugár Óvodák és Bölcsőde
nevelési programja módosítását jóváhagyja.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák nevelési
programja módosítását jóváhagyja.
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Fazekas Gábor Utcai Általános
Iskola pedagógiai programja módosítását jóváhagyja.
5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Felsővárosi Általános Iskola
pedagógiai programja módosítását jóváhagyja.
6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kertvárosi Általános Iskola
pedagógiai programja módosítását jóváhagyja.
7. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szűts József Általános Iskola
pedagógiai programja módosítását jóváhagyja.
8. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bernáth Lajos Kollégium
pedagógiai programja módosítását jóváhagyja.
9. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bibó István Gimnázium
pedagógiai programja módosítását jóváhagyja.
10. Kiskunhalas
Város
Képviselő-testülete
a
II.
Rákóczi
Ferenc
Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium pedagógiai programja módosítását jóváhagyja.
11. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Felsővárosi Általános Iskola
HÁZIRENDJE módosítását jóváhagyja.
12. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kertvárosi Általános Iskola
HÁZIRENDJE módosítását jóváhagyja.
13. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bernáth Lajos Kollégium
HÁZIRENDJE módosítását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Varga Margit a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat igazgatója,
Ácsné Fehér Klára a Napsugár Óvodák és Bölcsőde igazgatója,
Nyerges Pálné a Százszorszép Óvodák óvodavezetője,
Nagy- Czirok Lászlóné a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola igazgatója,
Kerekes Katalin a Felsővárosi Általános Iskola igazgatója,
Kovács Sándor a Kertvárosi Általános Iskola igazgatója,
Dr. Várnai Lászlóné a Szűts József Általános Iskola igazgatója,
Nagy István Ernő a Bernáth Lajos Kollégium igazgatója,
Pintér András a Bibó István Gimnázium igazgatója,
Klein Imre a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium igazgatója,
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00018 Új napirendi pont
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
megújítása.

VAKÁCIÓ Kht. részére önkormányzati kezességvállalás

Előterjesztés írásban melléklet.
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: 20
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 18:20:52
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100.00%

351/2008. Kth.
VAKÁCIÓ Kht. részére önkormányzati kezességvállalás megújítása.
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kiskunhalas Város
Polgármestere a Vakáció Kht. pénzintézeti hitelfelvételéhez Kettő millió forint valamint
járulékai mindösszesen maximum kettőmillió-kilencszázezer összeghatárig a
kezességi szerződést aláírja.
Ezzel egyidejűleg a lejárt határidejű 1/2008.Kth. sz. határozat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Szerencsés Ildikó Vakáció Kht. ügyvezető,
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető ,
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00019 Új napirendi pont
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési
Terv módosítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
Tartalmazza az előterjesztés, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
nyilvántartása nem elégséges. Mi problémát okozhat az iskoláknak, hogy ezt az
adatot közöljék?
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hány százaléka cigány?
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez a nyilvántartás önkéntes
adatszolgáltatáson alapul. A szülő kezdeményezi gyermekének a nyilvántartásba
vételét. Az iskolának és az önkormányzatnak sincs erre adminisztratív eszköze.
Lakosságszám arányában becsült adathoz képest kevés, de ez nem befolyásolható.
Akkor nő meg ez a szám, ha költségvetési támogatást kapnak, ingyenes étkezés
során vagy ingyenes tankönyv ellátást.
A cigányok nyilvántartása sem létezi, mert Alkotmány ellenes .

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat tervezetről kéri a képviselők
szavazatát.
No: 21

Szavazás: Nyílt
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352/2008. Kth.
Kiskunhalas város közoktatási és esélyegyenlőségi Intézkedési terv módosítása.
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete elfogadja a közoktatási esélyegyenlőségi
program
módosítását
tartalmazó
"Kiskunhalas
település
közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési terve - 2008." címet viselő dokumentumot.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Oktatási intézmények igazgatói,
Mester Sándor Humánpolitikai főosztály,
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztály,
Rostás László CKÖ elnöke
Dr. Schindler Árpád NKÖ elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00020 Új napirendi pont
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
Jókai utcai hulladéklerakó rekultivációjához szükséges
42073/13, 42073/15 hrsz-ú területrészek kisajátítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezetről kéri a képviselők
szavazatát.
No: 22
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 18:25:03
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353/2008. Kth.
A Jókai utcai hulladéklerakó rekultivációjához szükséges 42073/13, 42073/15 hrszú területrészek kisajátítása.
Határozat
8) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a volt Jókai utcai hulladéklerakó
rekultivációjához szükséges 42073/13 és 42073/15 hrsz-ú ingatlanok magán
tulajdonban lévő részeinek kisajátítását kezdeményezi a táblázatban szereplő
tulajdonosoktól.
9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás

megindítására, a kisajátításról
meghatározottak szerint.
Hrsz.

Tulajdonos

Nagyné Váczi Zita
42073/13 Kiskunhalas, Budai
Nagy Antal u. 12.
Vincze István
42073/13
Kiskunhalas,
Batthyány u. 45/A
Gregó Sándor
42073/15 Kiskunhalas, Bokányi
u. 15. Fsz. 2.
Vincze István
42073/15
Kiskunhalas,
Batthyány u. 45/A
Kuminka István
42073/15
Kiskunhalas,
Hunyadi u. 1.
42073/15
Baki Anita
Kiskunhalas,

szóló

2007.

Tulajdoni
hányad

évi

CXXIII.

törvényben

Az ingatlan A kisajátítandó
nagysága terület nagysága
(ha, m2)
(m2)

1/4

2,9759

7440

1/4

2,9759

7440

100/3552

4,0331

1135

712/3552

4,0331

8084

610/3552

4,0331

6926

178/3552

4,0331

2021
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Szatmári u. 18/A
Baki Imre
42073/15
Kiskunhalas,
Szatmári u. 18/A
Nagyné Váczi Zita
42073/15 Kiskunhalas, Budai
Nagy Antal u. 12.
Dr. Váczi Lajos
42073/15
Kiskunhalas,
Szatmári u. 15.
Össz.:

178/3552

4,0331

2021

177/3552

4,0331

2010

177/3552

4,0331

2010
39087

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Soltész Gergely környezetvédelmi referens általa:
érintettek
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA.
Napirend tárgya: Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati
külterületi közutak fejlesztése c. DAOP 2008-3.1.1. pályázat benyújtása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékeltek.

Kérdések
Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 23
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 18:26:10
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354/2008. Kth.
Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak
fejlesztése c. DAOP 2008-3.1.1/B. pályázat benyújtása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, a
DAOP-2008-3.1.1/B kódszámú Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint
önkormányzati külterületi közutak fejlesztése c. „ Tó és Átlós utca felújítása burkolatmegerősítéssel” címen pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére
és szerződések megkötésére.
A projekt összköltsége 100 %:
Az igényelt támogatás 65 %:
Saját forrás 35 %:
A támogatással megvalósítani tervezett
igényelt támogatás 55 948 074 Ft.
Saját forrás szükséglet 30 125 886 Ft,
költségvetési rendeletében biztosít.

86 073 960 Ft
55 948 074 Ft
30 125 886 Ft
fejlesztés összes költsége 86 073 960 Ft, az
melyet a Képviselő-testület a 2008-2009. évi

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Szlanka Tamás Városfejlesztési vezető főtanácsos
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00022 Új napirendi pont
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: GEROHOSTEL Projekt-el kapcsolatban kiadandó
szándéknyilatkozat.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megbeszélést folytattak a Halas GEROHOSTEL Kft
képviselőivel, mert a projekt megvalósítás újabb fázisába került. A feltételek
biztosítása érdekében kérik, hogy a képviselő-testület vállaljon kötelezettséget, hogy
a júniusban kiadott szándéknyilatkozat szerinti Csetényi parkban lévő 6.5 hektár
területet a Kft részére rendelkezésre bocsátja.
A kötelezettség a tulajdonba adásról szól. A nyilatkozatban foglalt kötelezettség a
beruházás első szintjén realizálódik. Az ajánlatot 2010. július 31-ig tartja az
önkormányzati képviselő-testület.
Készült egy értékbecslés is a területről, ami szerint értéke: 7.200 FT/m2 .
Az eladás realizálásakor ismételt értékbecslés készül és a Pénzügyi, Költségvetési és
Gazdasági Bizottság annak alapján megállapítja az árat.
Kérdések
Váradi Krisztián képviselő:
A kiegészítő anyaggal Székely Dániel a GEROHOSTEL Kft igazgatójának aláírásával
kaptak egy levelet, amiben szerepel, hogy a benyújtott pályázatuk tartalma az
előszűrés keretében a döntéshozóknál pozitív elbírálást kapott.
Hová adták be a pályázatot?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdésre válaszolva úgy ítéli meg, hogy érdektelen ez az önkormányzat
szempontjából.
Abban érdekeltek, hogy
a lehetőségek között a
beruházás
létrejöjjön. Forrás részét a projektvezetőnek kell biztosítani.
A nyertes pályázatot követően kezdődik el a program megvalósítása.
Jekő Attila képviselő:
Pályázatot csak úgy lehet benyújtani önkormányzati területre vonatkozóan, hogy a
tulajdonos ehhez hozzájárulását adja. Európai Uniós pályázati pénzhez csak így
lehet hozzájutni.
Gerohostel Kft . tervez bemutatót és beszámolót a tervekről? Ha igen, mikor ?
Dr. Várnai László polgármester:
A Gerohostel Kft egészségügyi szolgáltatásokat is felvállalna, aminek egyeztetése
még nem történt meg. Most folynak a tárgyalások.
Ami nem kiérlelt, azt várakoztatják. Bizonyos mértékű kórházi szolgáltatást is
végeznének. Tárgyalnak, és az eredményekről mindent bemutatnak.
Fontos volt újra tisztázni, hogy a peremfeltételek változatlanok 2007. novemberhez
képest. Önkormányzat érdekelt a program megvalósulásában és ellenérték mellett a
terület biztosítására vállal kötelezettséget.
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Abban is az önkormányzat dönt majd, hogy az ellenértéket készpénzben kéri vagy
tulajdonrészben.
Amikor megnyugtató információval fognak rendelkezni, a GEROHOSTEL Kft
bemutatót tart.
Hozzászólások
Lukács László alpolgármester:
Csatolt mellékletből kiderül, hogy másfél éve elkezdett munkáról van szó.
Egy tucatnyi tárgyalás és egyeztetés volt. A finanszírozást a projektvezetőknek kell
megteremtenie. Amit az önkormányzat tud adni, arra most vállalnak kötelezettséget.
Nagy eséllyel lehet azt kijelenteni, hogy az eddigi tárgyalások után a Debreceni cég
lobby tevékenységének köszönhetően a konferenciaközpont, a gerontológiai intézet
és egy gyógyszálló fog létrejönni egy helyszínen ezen a 6 hektáros területen.
Ennek a projektnek a sikere közös érdekük.
A geothermikus erőmű beruházással kapcsolatban is rendelkezésükre áll egy
előzetes nyilatkozat.
Abban maradtak, hogy a jövő évben erről is dönteni kell, mert ennek is el kell
indulnia. Nagyságrendben nem hasonló, de jelentőségében igen. Első menetben közel
1 milliárdos beruházást jelentene a környékben a feltáró munkákban, további 7
milliárd az erőmű létrehozásához kapcsolódik.
A különböző hisztériákat be kell fejezni, mert árt ennek az ügynek. Éppen ideje lenne
egy tengelyen járnia mind a két oldalnak, hogy a fejlesztések megvalósuljanak.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Részt vett a megbeszélésen. A legfontosabb az, hogy a város semmiféle pénzt nem
ad hozzá. Először szó volt arról, hogy a pályázati önerőbe beszállnak, ami 70 millió
volt, de a GEROHOSTEL Kft magára vállalta.
Emlékezete szerint a konferencia központ bizonytalan ebben a projektben. Az idősek
otthona, a rehabilitáció és a szállodai rész látszik biztosnak.
Fontos szerepe van ebben a kórháznak, és annak is, hogy a GEROHOSTEL Kft és a
HospInvest Zrt egymással meg tudjanak egyezni, hiszen a kórházi szolgáltatásokra
épül a projekt, sőt részt vennének a kórház fejlesztésében is.
Optimistának de óvatosnak kell lenniük. Az ingatlant az önkormányzat biztosítja,
ezért csak feltételekhez kötötten lehet a nyilatkozatot kiadni. Az előterjesztett
nyilatkozatot erre alkalmasnak ítéli.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Örül annak, ha ez a beruházás megvalósulna. A konferenciaközpont komolyan
szolgálná Kiskunhalast sok szempontból. Egy hotel és egy egészségügyi rész a
kórházhoz kapcsolódóan nagyon sok munkahelyet teremt majd.
Az ismertetett érték alapján 300 millió Ft bevételre lehet számítani. Amennyiben lesz
erre lehetőség inkább tulajdonrészt kellene kérnie az önkormányzatnak.
Fel kell készülni arra, hogy szakembereket készítsenek fel erre, hogy kiskunhalasiak
nyerhessék el az állásokat.
Kószó János képviselő.
Részt vett a tárgyaláson. A nyilatkozat aláírása nincs ellenére, de amit a tárgyaláson
tapasztalt, nem lelkesítette fel. Nem került nyilvánosságra semmi konkrétum.
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Azt nyilatkozták, hogy minden feltétellel rendelkeznek, de előtte egy héttel az
önkormányzatot kérték arra, hogy a pályázati önrészhez járuljon hozzá.
Van nekik megvalósíthatósági tanulmányuk, de azt nem ismertették. A leírtak
általánosságok.
Nem tudni mit akarnak működtetni és az milyen bevételeket hoz, ami a pályázat
tartalma. Az előadás alapján labilis állapotban van még a Kft. Amikor megkérdezték,
hogy hová nyújtják be a pályázatukat, akkor egy városnevet kaptak válaszul.
Az előterjesztést fentiek ellenére is támogatni kell.
Váradi Krisztián képviselő:
Előrebocsátja, hogy az előterjesztést támogatja, mert egyetért a beruházással.
Van már pályázat, aminek az előszűrése megtörtént. Kevés a konkrétum. A Halasi
Termálház Projektnek több konkrétuma volt korábban és sajnos abból sem lett
semmi. Itt még kevesebb a konkrétum.
Szavazzák meg, mert megvalósulása esetén ezzel csak nyerni tudnak.
Lukács László alpolgármester:
Nem tudják hogy a program hogy valósul meg. Budán hasonló programban
résztvevőkkel tárgyalt. Ez a rendszer nem a hagyományos értelemben ismert
pályázat benyújtás. Fogalmaiknak is kicsit át kell alakulnia. Lényege az, hogy ez
működik.
Mostani döntésükre lehet építenie a beruházónak.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozat-tervezetet támogassák és kellő
információ birtokában kérjenek bővebb tájékoztatást a projektvezetőtől.
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355/2008. Kth.
A GEROHOSTEL Projekt-el kapcsolatban kiadandó szándéknyilatkozat.
Határozat
Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szándéknyilatkozatot fogadja el:
Szándéknyilatkozat

az

alábbi

A Képviselő-testülete a 2008. július 29-én kiadott előzetes nyilatkozatát megerősíti.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában álló 2358/6 hrsz-ú, mintegy 6
ha területű, természetben a Csetényi Park területén lévő ingatlanon tervezett,
gerontológiai ellátást és a hozzá tartozó szolgáltatásokat nyújtó GEROHOSTEL
Projekt megvalósítását támogatja.
A projekt megvalósításához a fenti, mintegy 6 ha ingatlan fejlesztésével megvalósuló,
Európai Uniós pályázati forrásokat is magában foglaló tervezett beruházáshoz az
ingatlant az Önkormányzat a beruházó részére ellenérték fejében biztosítja. A pontos
ellenérték és az átruházás módjának meghatározása a későbbiek folyamán
lefolytatandó tárgyalások eredményeként kerül eldöntésre.
Az ellenérték meghatározásánál a kiindulási alap az Önkormányzat által kijelölendő
ingatlan értékbecslő által, forgalmi alapon elkészített értékbecslés.
Az ingatlan tulajdonjogának átszállására csak azt követően kerülhet sor, ha a
beruházás megvalósítása során visszafordíthatatlan építési munkálatok kezdődnek
el, nevezetesen az épület földszintje már elkészült.
Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy az ingatlan tulajdonjogának végleges
átszállásáig kiadja mindazon tulajdonosi nyilatkozatokat, melyek a beruházás
megkezdéséhez szükségesek.
Jelen szándéknyilatkozat az ingatlan tulajdonjogának átszállásáig, de legkésőbb
2010. június 30. napjáig hatályos.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Székely Dániel Gerohostel Program programigazgató
1055Bp.Kossuth Lajos tér 13-15.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00023 Új napirendi pont
23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: HALAS-T Kft. működőképességének fenntartása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth József városfejlesztési osztályvezető:
- 80 -

A Halasi távfűtőművet működtető gazdasági társaság 2007 nyarától szabadpiacról
veszi a földgázt. A földgáz ára ez év nyarától jelentősen megnőtt.
Az előterjesztéshez csatolt kimutatás szerint
az utolsó negyedévben 44%-al
magasabb a közüzemi gázárhoz képest, de a jövő évre prognosztizált ár is 20% –al
magasabb lesz.
Szabadpiaci gázárakat különböző világgazdasági folyamatok és jelenségek
határozzák meg: Amennyi a Genovában lévő tartályhajón kapható gázolaj ára és a
fűtőolaj ára 9 hónapos átlagban, az benne van a földgáz árképzésben. Nem hivatalos
információk szerint a MOL RT ugyan így képzi a gázolaj árát, csak hozzászámítja a
vasúti a szállítást Magyarországig. A napi hírekre visszautalva a nyáron 170 dollár
is volt a mértékadó kőolaj ár, amikor az elemzők először azt mondták, hogy Kína és
India megnövekedett szükségletei viszik fel az árat. Majd híre jött, hogy Texasban
nagy olajfinomító kapacitások estek ki egy hurrikán miatt, az is árnövelő tényező
volt és valakik rájöttek arra, hogy ezt a szűkebb kínálatot fenn lehet tartani, tehát
spekulatív jelenségek is voltak. Nyár végén mondta a szaúdi király, hogy hajlandó
nagyobb olaj kitermelést elindítani, amennyiben az USA a spekulációt megfékezi és
heteken belül esett az olaj ára. Most 40 dollár volt a múlt héten. Az OPEC jelentette,
hogy csökkenti a kitermelést, hogy megőrizze az árat, így ma már 50 dollár az olaj
ára.
Hozzátartozik, hogy a dollárárfolyam az elmúlt időszakban válság jelenségekkel
párhuzamosan erősödött nemcsak a forinttal hanem az
euróval szemben is,
másrészt európai paritás van a gázár képzés mögött. Európában a gépkocsi
technológia fejlődése során egyre több a diesel autó, ennek a gázolajra is árnövelő
hatása van, ami kifejeződik a gázárban.
Összességében így alakult ki a magas gázár. Az önkormányzatok különbözően
reagáltak, van ahol a hődíjban követik a gázár változást, volt ahol emelték a
távfűtési díjat. Szombathelyen 33%-os díjemelést terjesztettek elő. Szombathelyre
azért hivatkoztak az előterjesztésben, mert az internetes kereső elsőként adta ki a
szombathelyi távhődíj emelési előterjesztést, amiről kiderült, hogy rendkívül alapos
és részletes munka.
A Halas T Kft bejelentette, hogy a magas gázárak miatt a fizetésképtelenség
közelébe fog kerülni. Ügyvezető úr a bizottság előtt elmondta, hogy a likviditási
problémát átmenetinek tekinti, mert a következő évben már kedvezőbb gázárra lehet
szerződni. Azt is elmondta, hogy a gazdasági társaság a nulla körüli eredménye
miatt nem hitelképes, ezért kért az önkormányzattól pénzügyi segítséget.
Dr. Várnai László polgármester:
Az előterjesztés szerint, a 27 millió pénzügyi segítséget az önkormányzat két módon
biztosítaná. Egyik mód, hogy készfizető kezesként a Kft mögé áll a banki
hiteligénylésnél, vagy társtulajdonosként tagi kölcsönt nyújtana erre az időszakra.
Terheivel együtt ezt vissza kell fizetnie a Halas T Kft-nek.
Tárgyalásokat is lehet folytatni a fűtési szezon után a további működésről. Az
önkormányzatnak a távfűtést garantálni kell Kiskunhalason.
Kovács József Halas T Kft ügyvezető:
Kötelezően ellátandó szolgáltatás árának meghatározása az önkormányzat feladata.
Jogszabály szerint az árat alkotja egy legkisebb összeg, ami az indokolt költség és
egy kis mértékű méltányos nyereség.
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Ebben az évben a
Ván Könyvelő Iroda könyvvizsgálója megvizsgálta az
árképzésüket és nem találtak benne hibát. Az árnak nincs nyereségtartalma.
Nyereségtartalom nélkül nem lehet hitelt kérni.
Van egy közüzemi ár, ami 2.603 Ft amit meg kell szorozni a GJ-al. Folyamatosan
ment fel az ár, ma már 3.381-Ft-ért kapja a gázt a szabadpiacról. Visszalépni nem
tud csak négy hónapos késéssel, de akkor megmaradna a közüzemi ár. Indikatív
ajánlatuk van a DÉGÁZ-tól, de más is hasonló árat adott.
Amennyiben februárban megköti a szerződést, a gázszolgáltató egy évig tartja ezt az
árat.
Legkisebb költség alapján emelni kellene a hődíjat 28%-al, de ezt most nem teszi
meg. A február utáni időszak kiegyenlíti a mostanit. Ezt a vélhetően 27 millió Ft-ot
nem tudja megfinanszírozni. Ez nem biztos összeg, lehet kevesebb és több is, mert a
három tényezőből kettő ismeretlen.
Nem tudja mennyi lesz a gáz ár és mennyit fognak fogyasztani.

Kérdések
Hozzászólások
Máté Lajos képviselő:
A Halas T Kft átvilágításában részt vett és az lett az eredmény, hogy nem lehet sok
mindent tenni.
A mostani előterjesztés vizsgálata során felmerült benne, hogy a szeptember 29-i
Képviselő-testületi ülésen tárgyalták az árakat és ott másról volt szó. Itt már
megjelenik a július, augusztus, szeptember hó és a közüzemi és a szabadpiaci ár
közötti különbség, más összegekkel szerepel. Már júniusban megjelent egy 1Ft
/GJ- értékű többlet, amivel drágábban kapta a szolgáltató a földgázt Júliusban ez 89
Ft, augusztusban 634 ft, szeptemberben 778 Ft- volt már és ekkor fogadták el az
emelt árat. Ezt tovább nem lehet emelni, mert a fogyasztók nem tudják kifizetni.
Módosítási javaslata, hogy 2009. szeptember 30-ig fizesse vissza a szolgáltató ezt az
összeget. Amíg vissza nem fizeti , addig ne csökkenthesse az árakat a szolgáltató.
Kószó János képviselő:
Az előterjesztés egy prognózisra épül, aminek számai decemberig vagy januárig
biztosak.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy februárban esetleg alacsonyabb árakkal tud a
szolgáltató szerződést kötni a földgáz beszerzésre.
Ez a kilenc hónapos periódusos csökkentés késedelembe éri utol a mostani alacsony
árakat, de addig csökkenhet a dollár árfolyam is és így visszapótolható lenne ez az
összeg.
Amennyiben ezt az összeget meghitelezi az önkormányzat, addig nem csökkentik az
árakat, amíg vissza nem tudja fizetni a szolgáltató. Nem javasolja hogy szeptember
30-át jelöljék meg határidőnek, mert a nyári hónapokban is magas számlái vannak.
Látható, hogy számláinak értéke nyáron is 370E, 900E, 3millió, és így nem tud
megtakarítani.
Amíg a visszapótlás nem történik meg, addig nem emelik az árakat. Be kell látni a
szolgáltatást igénybe vevőknek, hogy ezt a segítséget nem adják ajándékba, hanem
vissza kell azt adni. A lekötött kötvényi forrásból tudják ezt az összeget biztosítani.
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Kovács Jószef Halas T Kft ügyvezető:
A gázár négyszer változott már ebben az évben. Máté Lajos képviselő az alapdíj
kiszámításról beszélt, de az emelés azt nem érinti, csak a hődíjat.
Pontos elszámolással 2.603Ft//GJ ár legyen erre az időintervallumra az ár. Ő sem
akar árat csökkenteni, mert a közüzemi ár sem fog változni.2010 január 31-ig mert
egy éves szerződést kötnek.
Máté Lajos képviselő:
Azért tért ki a szeptemberi előterjesztésre, mert több helyen a közüzemi árra
hivatkozott a szolgáltató, holott akkor már régen a szabadpiacon vásárolt a Kft.
Egyetért Kószó János képviselővel, hogy mondják ki azt, amíg nem fizeti vissza a
szolgáltató ezt az összeget, addig nem csökkentik az árakat, akkor sem ha más
településen ez megtörténik.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Az elhangzó álláspont mindkét oldalról elfogadható, ezért a 2009. december 31.
napjáig szóló határidőt törlik a határozatból és addig tartják a távhő árat, amíg
vissza nem fizetik a hitelt .
Ezzel a módosítással javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 27.000.000,- Ft, azaz Huszonhét millió forint
értékhatárig kezességet vállal a HALAS-T Kft. által, a Kft. működőképességében
bekövetkezett átmeneti nehézségek áthidalására felvenni tervezett hitel
visszafizetésére, egyben felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló nyilatkozat
kiadására.
Amennyiben a céget a számlavezető bank nem minősíti hitelképesnek, vagy részére
egyéb okból nem nyújt hitelt, úgy:
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetése terhére,
27.000.000,- Ft, azaz Huszonhét millió forint tagi kölcsönt nyújt a HALAS-T Kft-nek a
Kft. likviditásában bekövetkezett átmeneti nehézségek áthidalására, amely kiterjed a
tényleges távfűtési szolgáltatást végző cég pénzügyi megsegítésére is. A kölcsönt a
mindenkori jegybanki alapkamat, mint ügyleti kamat terheli. A Halas-T Kft-t megilleti
az elő- és résztörlesztés joga.
A Képviselő-testület a biztosított hitel visszafizetésének időpontjáig a szolgáltatási
díjakat nem csökkenti.
Felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József mb. városfejlesztési osztályvezető,
Kovács József Halas-T Kft. ügyvezető
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00024 Új napirendi pont
24./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Fedett buszvárók helyének kijelölése.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelt.
Dózsa Tamás Károly előterjesztő:
Csáki László képviselővel együtt vállalták fel, hogy a város területén lévő buszvárók
helyzetét felülvizsgálják.
28 olyan helyszint találtak, ahová fedett buszváró kerülhetne.
A felsorolásban a dőlt betűs részt felül kell vizsgálni. Három ütem helyett több ütemet
kell erre biztosítani és a megállók közé az Eperd utcát kéri felvenni kiegészítésként.
El kell dönteni, hogy az önkormányzat saját beruházásként akarja megvalósítani,
vagy a jelentkező vállalkozót kérik fel erre.
Nem kis összegről van szó, mert egy megálló kialakítása 1 millió ft költségű.
Amennyiben 5-8 évre osztják el, megoldható a fejlesztés.
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Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
A Határ u. és az 53, főút kereszteződésében lévő buszváró ideiglenes jellegű, kéri
annak áthelyezését figyelemmel kísérni, ami a Volán Zrt feladata.
Horváth Mihály képviselő:
Fedett buszmegállókra szüksége van a városnak. A megjelenítési formáról még
biztosan vitatkoznak majd.
Felhívja a figyelmet arra, hogy pl. a Szilády gimnázium előtti részre mivel az épület
építészeti értéket képvisel, ne kerüljön várakozó. Utazóközönség és a városkép
megőrzése érdekében ilyen helyekre nem szabad buszvárót tenni.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Észrevétele, hogy bizonytalanná teszi a megvalósulást, hogy nincs gazdasági
kalkuláció. Kinek milyen haszna lesz belőle? Kiadják reklámfelületnek, hogy térül
meg? Ki legyen az építő? Van erre realitás, hogy a város ezt meg tudja valósítani,
vagy kiadják vállalkozóknak?
Tavaly a piactéri busz várakozók miatt interpellált, de nincs változás. Akadályozzák
a forgalmat. 2-3 mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolót is elvettek.
Azt javasolja, hogy a piacon legyen megálló, de ne a mostani helyen legyen .
Csáki László képviselő.
Ne üzleti alapon közelítsék meg ezt a kérdést, mert az utazók védelméről van szó.
Van már fedett buszváró, ezek párjait szeretnék megvalósítani. A városfejlesztési
osztály segíti munkájukat, mert meg kell nézni, hogy a kihelyezett 200 táblából
hány van kint feleslegesen.
Városrészekhez illeszkedő várakozót kell megtervezni.
Pajor Kálmán képviselő:
Az előterjesztés alapja, hogy egy vállalkozó a város négy exponált pontján térítés
mentesen fedett buszvárakozót állítana fel, amit reklám célra használna.
A felsorolt helyek reklámra nem alkalmasak. Át kell gondolni a megvalósítást.
Melyek amik üzleti alapon megvalósíthatók és mit kell az önkormányzatnak
kialakítani.
A költségvetés készítéséig ezt meg kell tervezni, hogy dönthessen a képviselőtestület, foglalkozik ezzel a feladattal, vagy nem.
Soós Árpád képviselő.
Örül annak, hogy foglalkoznak ezzel a lehetőséggel.
Rosszul lettek korábban kialakítva a buszmegállók, mert több balesetveszélyes.
Több helyen nincs a felszállás és leszállás balesetmentessége biztosítva. Ezt meg
kell oldani.
Szabó Károly képviselő:
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Négy ingyenes hely kijelölése helyett, most belekezdenek egy buszváró program
megvalósításába. A vállalkozónak a négy várakozóhely reklám bevétele a célja. Erről
döntsenek.
Pajor Kálmán képviselő:
Félelmeik miatt nem kell elutasítani ezt az előterjesztést, mert vizsgálatok folynak.
Eredménye után dönthetnek. Most nem kötelezik el magukat. Januárban újra
tárgyalhatják.
A buszvárakozók áthelyezésénél a kialakított öblöket is át kell helyezni, tehát
nagyobb költséget igényel. Ezt kerüljék el.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és támogatja a további vizsgálatok
elvégzését.
A határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
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1.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
buszvárókat kívánja építménnyel ellátni:

Képviselő

–

testülete

az

alábbi

10) Piac tér 1 db létesítése
11) Kiffer utca – Mártírok útja meglévő felújítása, új létesítése 1 db
12) Nagy-Szeder István utca Kertvárosi Általános Iskolai szakasza 2 db létesítése
13) Kórház előtti megálló 1 db létesítése az ellenkező oldali áthelyezése szükséges
a szálló mögé közvetlenül és fedett hellyé tenni 1 db
14) Jókai utca – Kölcsey utca 2 db létesítése
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15) Latabár utcai megállók 2 db létesítése
16) Sóstói csárda 2 db létesítése
17) Határ utca – 53. sz. főút 2 db melyből az egyik áthelyezése szükséges a 2. sz.
vízműtelep elé
18) 53. sz. út Bernáth Lajos Kollégiumi szakasza bejövő oldal 1 db létesítése
19) Gerle utca – 53. sz. út 2 db létesítése
20) Bevásárló üzletek – körforgalom utáni szakasz 2 db létesítése
21) Szabadkai út sütőüzem előtti megállók 2 db létesítése
22) Tó utca – Bornemissza utca 2 db létesítése
23) Petőfi utca – Szép utca 1 db létesítése
24) Vári Szabó István Szakközépiskola 1 db létesítése
25) Vasútállomás 2 db létesítése
26) Eperd utca
2. A megvalósítást az Önkormányzat több ütemben kívánja elvégezni, mely
ütemtervet a Városfejlesztési Osztály készít el és a Szakbizottság hagy jóvá.
3. A költségek tervezet alapján kerülnek megvizsgálásra és kedvező döntés esetén
kerül beépítésre a következő évek költségvetéseibe.
Határidő: az ütemterv és a költség terv elkészítésére 2009. január 31.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dózsa Tamás Károly képviselő
Csáki László képviselő
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00025 Új napirendi pont
25./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város Szabadkai utcai és Átlós úti kereszteződés
forgalmi rendjének módosítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozat mellékelt.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 27
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100.00%

358/2008. Kth.
Kiskunhalas város Szabadkai utcai és Átlós úti kereszteződés forgalmi rendjének
módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete forgalmi rend felülvizsgálat keretében a
Szabadkai és Átlós utca kereszteződésében az áthaladási elsőbbséget az
elsőbbségadási kötelezettség helyett, az Állj, elsőbbségadás kötelező, forgalmi
rendre változtatja úgy, hogy mindkét irányból előjelző táblák kihelyezését is előírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00026 Új napirendi pont
26./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya. A1720/5 hrsz. alatti ingatlan felajánlása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékeltek.

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

No: 28

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 19:41:56

>721<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

359/2008. Kth.
A 41720/5 hrsz. alatti ingatlan felajánlása.
Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul a 41720, 41721/2 és 41721/3 hrsz alatti
ingatlanokból kialakított 41720/5 hrsz alatti, út művelési ágú, 578 m2 területű
földrészlet térítésmentes tulajdonba vételéhez, egyben felhatalmazza a Polgármestert
a megállapodás aláírására. A tulajdonba vétellel kapcsolatos költségeket az
Önkormányzat magára vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. Igazgatóság tagja
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00027 Új napirendi pont
27./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya:
megváltoztatása.

A 7659 hrsz alatti közterület

részének művelési ág

Előterjesztés írásban mellékelt.
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: 29

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 19:42:40

>722<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

360/2008. Kth.
A 7659 hrsz. alatti közterület részének művelési ág megváltoztatása.
Határozat
A Képviselő-testület a kiskunhalasi 7659 hrsz. alatti ingatlanból értékesítésre kijelölt
265 m2 területű ingatlanrészt a rendezési tervnek megfelelően beépítetlen területté
változtatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter Főépítész
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László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. Igazgatósőág tagja
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00028 Új napirendi pont
28./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA.
Napirend trágya: Kórházi Magyar utcai parkolójának közcélú igénybevétele.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozat mellékleve

Kérdések
Hozzászólások
Hunyadi Péter képviselő:
Örül ennek az évek óta húzódó probléma megoldásának. Sok interpelláció előzte meg
az előterjesztést. Bízik a megvalósításban.
Dr. Nagy András Péter képviselő.
Kórház vezetésével kellett volna egyeztetni. A kórházi parkoló is telített.
Dr. Várnai László polgármester:
Az egyeztetésre felkérést kap a képviselő-testülettől. Meg fog történni, amiről
tájékoztatja a képviselő-testületet.
Máté Lajos képviselő:
Részt vett a helyszínelésben. A parkolás a reggeli és az esti órákban szükséges
azoknak a szülőknek, akik viszik a gyermeküket az óvodába. A kórházi dolgozók
nem akkor parkolnak a legtöbben. Nem is nagy területet kérnek erre a célra.
Megítélésük szerint a kért parkolás így biztosítható.
Pajor Kálmán képviselő:
Nem akarják kiszorítani a kórházi dolgozókat a parkolókból. Amikor éppen nem
veszik igénybe ezt a parkolót, akkor az óvodás gyermekek szüleinek szeretnék
biztosítani.
Kórház dolgozói is használhatják a nap folyamán ezt a parkolót.
Halász Balázs képviselő:
Korábban interpellált a megoldás
választották ezt a megoldást.

érdekében.
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Az utca nagyon

szűk, azért

Amikor a befektető terveit átadta, akkor a kórház udvarán sok parkoló kialakítását
ígért. Biztosan kialakítják az üres felületeken a parkolás lehetőségét.
Nekik azt kell nézni, hogy a szülők az óvoda előtt meg tudjanak állni.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
A határozat-tervezet elfogadását javasolja és ígéri, hogy a kórház Kht vezetőjével
történt tárgyalás eredményéről tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.
No: 30

Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.12.12 19:49:28

>723<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

19
0
1

95.00%
0.00%
5.00%

79.16%
0.00%
4.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

361/2008. Kth.
Kórház Magyar utcai parkolójának közcélú igénybevétele.
Határozat
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezzen
tárgyalásokat a Semmelweis Kórház üzemeltetőjével a Magyar utcai belső parkoló
egy
részének
közforgalom
számára
való
megnyitása
érdekében
a
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság 2008. december
2-án tartott helyszíni ülésén kialakított műszaki megoldás alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Tóth Péter Főépítész
Dr. Lengyel János Semmelweis Kórház Kht. Orvosigazgató
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00029 Új napirendi pont
29./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
tárgyalásokról.

Tájékoztató

a strand

területének

megszerzéséről szóló

Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegyék
tudomásul annak tartalmát.
A képviselő-testület hallgatólagosan elfogadja a tájékoztatót.
00030 Új napirendi pont
30./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend trágya: Közmeghallgatáson elhangzott észrevételekre adott válaszok.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Pajor Kálmán
Kötönyi u. Kárász u. vízelevezetésére vonatkozó választ továbbra sem javasolják
kiküldésre. A Halasvíz Kft 2008. december 15-ig adjon megoldást és kérjen
kivitelezési ajánlatot, amit a Halasvíz Kft. 2009. január 15-ig elkészít.
00031 Új napirendi pont
31/ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszok.
Előterjesztés írásban melléklet.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a játszóterekre kért tiltó táblák
kihelyezésére 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 Bernáth Kollégium kerítés építésre
kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Bernáth Lajos Kollégium nyílászáró
cseréjére vonatkozó választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Sóstó u. 13. előtti fák kivágására
kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Szász K. Dózsa Gy. u. kereszteződésében
kért gyalogos átkelő kialakítására kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Leader programhoz biztosítandó adatokra
kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a
kapott választ elfogadja-e?
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Kosár utca forgalom lassítására

Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a helyi buszjárat Lovas Csárdáig
közlekedésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a
válasz vizsgálatát.
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a lomb összegyűjtésére alkalmas gép
beszerzésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja azzal a kiegészítéssel, amit a főkertésztől kapott, hogy
árajánlatot is kért már, és 6-800 E Ft-ért szerezhető be a gép.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Szt. Imre utcai orvosi rendelő
felújítását felülvizsgáló bizottsági választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a
Homokhátsági ügyfélszolgálati
irodában dolgozókról tett panaszára kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt,
kialakítására kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
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hogy

a

Járószék

utcai

gyűjtősziget

Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Izabella út gléderezésére kapott
választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
Időpontot nem kapott arra, hogy mikor végzik el.
Szelezsán János Városgazda Zrt képviseletében:
A gléderezés már elkészült.
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester.
Kérdezi ismét Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a 53.sz. út melletti kerékpárút
tisztítására kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester.
Kérdezi ismét Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a külterületi közvilágítás
rendezésre kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester.
Kérdezi ismét Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Iparszőlők közvilágításának
kialakítására kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester.
Kérdezi ismét Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Határ úti szeméttároló konténer
áthelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ nem fogadja el. A lakótelepeken is a háztömb előtt van a tároló konténer,
ott a közegészségügyi feltételek betartottak?
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Ne a magántulajdonú területen legyen ez az edényzet, ahol a földtulajdonos nem
tudja a mezőgazdasági feladatait elvégezni.
Dr. Várnai László polgármester.
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a
válasz vizsgálatát.
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a József Attila u. 14. előtti esővíz elvezetésére
kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester.
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy
kialakítására kapott választ elfogadja-e?

a szelektív

gyűjtősziget vasúton

túli

Soós Árpád képviselő:
Nem fogadja el a választ, mer egyáltalán nincs ezen a területen gyűjtősziget
kialakítva. Mindenképpen meg kell oldani, mert a közelben nincs sehol hasonló.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság elé utalja.
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Félegyházi út javítására kapott választ
elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja. Kéri továbbra is, hogy a teljes borítás valósul meg
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a közmunkások ellenőrzésére kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a gyógyszertári ügyeletre kapott választ
elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi
Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a kórház körüli utak
kijavítására kapott választ elfogadja-e?

kátyúinak

Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a szemétszállítási problémák megoldására
kapott választ elfogadja-e,
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a hirdetőtáblák kihelyezésére kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy Semmelweis térre kihelyezendő tiltó tábla
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy Semmelweis téri fák metszésére kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy füstszennyezésre kapott választ elfogadjae?
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Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, az idős emberek takarítására kapott választ
elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Vízkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a szikkasztóárok építésére kapott választ
elfogadja-e?
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Vízkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a Mártírok és a Híd utcai sövény
metszésére kapott választ elfogadja-e?
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a Leader Programhoz kért információra kapott
választ elfogadja-e?
Jekő Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, a Spar Áruház előtti járda akadálymentesítésére
kapott választ elfogadja-e?
Jekő Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, a Schönfeld udvarból kért lomb elvitelére kapott
választ elfogadja-e?
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Jekő Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy az építészeti emlékek réztáblával történő
megjelölésére kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester.
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy az elektromos kerekesszékkel közlekedők
tájékoztatására kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester.
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a külső medence lefedésére kapott választ
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő.
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Halászcsárda utcai vízvezeték kiépítésére
kapott Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság válaszát
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő.
A választ elfogadja.
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK:
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Soós Árpád képviselő:
A Majsai út mentén a volt Papíripari Vállalattal szemben volt egy hirdetőtábla, amit
kitörtek. Az út mentén két „U” acélcsonk áll ki a földből, ami balesetveszélyes.
Eltávolítását kéri.
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A Fejérföld úton a buszmegálló balesetveszélyes a temető felőli oldalon. Ott van egy
mély árok és az út széle az árokig kiér. A buszra fel és leszállóknak 50 cm széles út
áll rendelkezésre.
Eső esetén az arra haladó gépjárművek lecsapják az ott várakozókat. Megoldást kér.
Helyezzék át a buszmegállót vagy várakozóöblöt alakítsanak ki.
A vasútállomáson a kerékpár tárolására nincs hely. Kerítéshez és az épülethez
támasztják. Korábban volt tároló, kéri újra kialakítani pl. a térkép közelében, de
máshol is jó.

¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
Számadó u. 3. sz. alatti házban fél éve zavaros az ivóvíz rendszeresen. Sok
próbálkozásuk volt a megszüntetés érdekében, de nem sikerült. Legtöbbször mosásra
sem alkalmas a víz. Kérik a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítását.
A piac csarnok belső területén italoznak az emberek, ami a vásárlókat zavarja. Kérik
az ellenőrzését és megtiltását.
A piacon a Kalmár boltnál a vízelvezetés megoldatlan. Feltehetően a lefolyó akna
eltömődött, annak tisztítását kéri. Az is lehet, hogy vékony az elvezető cső.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
Tavaly határozat született arról, hogy Szent Erzsébet térre nevezik az Árpád utcára
vezető teret, de a tábla mai napig sincs kihelyezve. Ennek biztosítását kéri.
Minden Halasinak Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog újévet kíván.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Horváth Etelka képviselő.
A vasút és a Szegedi úti közötti aszfaltozatlan utcák lakóinak gondját kéri
megoldani. Az utóbbi időben többször esett az eső és ezek az utcák szinte
járhatatlanok.
Zúzott követ kérnek, és annak szétterítését az utca lakói felvállalják.
A vasúti aluljáró szintén nem használható esőzések idején. Gondozatlan, szemetes,
rendezését kéri.
A Vasút utca 53-as főútra kivezető szakaszán van egy csatornafedél, ami nem vezeti
el a vizet, mert beszennyeződött. Tisztítását kéri. Ott esőzések idején megáll a víz és
szinte egy tenger alakul ki.
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¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Máté Lajos képviselő:
Jácint, Liget és Kamilla utcai kátyúk megszüntetését kéri.
Kertvárosban a Nagy-Szeder és Kocsis Lajos utca sarkán a járdára ránőtt a tuja,
aminek metszésének elrendelését kéri. Lassan a tuja miatt nem lehet közlekedni a
járdán.
Kitört ott egy villanyoszlop, amit helyreállítottak, de a tövében egy gödör alakult ki,
amiben összegyűlik a víz. Megjavítását kéri.
Kanizsa téren a lottózóval szemben a gépjárművek a füves területen állnak meg.
Lánckorlát áthelyezését kéri a szomszédos járda mellől, mert oda nem állnak fel az
autók.
Ezt követően kéri a terület újra füvesítését. Közterület Felügyelők sűrűbb ellenőrzését
kéri.
Rekettyei buszmegálló teteje lyukas, de az még megvan, az oldalait azonban
ellopták. Kéri helyreállítani. Külterületiek is megérdemlik, hogy védjék őket az
időjárás viszontagságaitól.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Vízkeleti Szabolcs képviselő.
Környezetvédelmi területeket a crossmotorosok rongálják. Meg kellene nézni, hogy
van-e a városnak olyan külterületi telke, ami átadható a motorosok részére. Ott saját
forrásból építenének maguknak egy pályát és megoldódna ez a jelenlegi helyzet.
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Aradszky Lászlóné képviselő:
Az Epreskert utcára a Honda szalonból motorok és quadok járnak ki és az utat
nagyon rongálják. Szeretnék ennek megszüntetését. Kéri, hogy a Polgármesteri
Hivatal vizsgálja meg a terület lakó és pihenő övezetté nyilvánítási lehetőségét.
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
Szabó Károly képviselő:
Hírei szerint Karácsony és Szilveszter napján zárva tart a strand, miközben a
környező település strandjai nyitva tartanak. Idegenforgalmi szempontból is
szerencsétlen lenne.
Kuruc vitézek tere 3. sz. előtti száraz fák kivágását kéri.
Kuruc vitézek terén az utakon sok a repedés. A téli felfagyás előtt bitumennel kérné
beönteni, ha van rá lehetőség.
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¦ 9_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
A Gépjárművezetést Oktató Intézet kereste meg, hogy az Állomás u. és a
Baromfifeldolgozó RT. sarkán van egy terelősziget. Ott egyirányú forgalom van, de
erre a szigetre nincs szükség.
Vörösmarty utcára tavasszal útalap készül. Télre csak a kátyúk javítását kéri.
Csataksori úton van egy hajlat, ahol nem folyik le a víz. Kéri ennek a problémának a
megoldását, mert sokan használják ezt az utat.
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
A halasi strand teljes területének és épületének, építményének
vízellátó
berendezéseinek közel egynegyedét, pontosan 2322/10.000 részét egy Szolnok
melletti Tószegi BT vállalkozója vásárolta meg 2007. szeptemberében. A vásárlást a
tulajdoni lapra, 2007 október 1-jén jegyezték be. Ezt megelőzően 2007 év folyamán
négy alkalommal nyilvánosan meghirdetett pályázaton ajánlották megvételre a fenti
ingatlanrészt. Első alakalommal 50 millió+Áfa irányáron, az utolsó alkalommal 20
millió Ft +ÁFA vételáron, amelyen elkelt a terület.
Kiskunhalas Város Önkormányzata több mint 65%-os tulajdonosa a strandnak.
Elővásárlási joga volt a városnak. Itt volt a lehetőség, hogy a strand 90%-ban
Önkormányzati tulajdonba kerüljön és a fejlesztésekre így pályázhattak volna.
Ennek vásárlási szándéka nem szerepelt a képviselő-testület előtt. Legutóbbi
felvetésénél azt a választ kapta, hogy a Városgazda Zrt felelős ezért. Ebben az
időszakban még nem volt Városgazda Zrt.
A vagyongazdálkodó jelezte-e, hogy ez az ingatlan hirdetés alatt áll és meg kellene
vásárolni?
¦ 11_____________________Interpelláció_________________________
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A város É-i bevezető szakaszán a szőlőprés emléktárgy
környezetének rendezését.

felújítást kéri és a

Hogy fordulhatott elő, hogy a VAKÁCIÓ Kht ügyvezető vásárolja meg
üzletrészét és nem az önkormányzat?

a Kht

Lakótelepek parkolóiban sok a lomb. A közcélúakkal takarítassák fel az ünnepek
előtt.
A Sporthorgász Egyesület beszámolóját az ügyvezető nem írta alá és a tárgyaláson
sem vett részt. Ez lenne az együttműködés minimuma.
Csillag utca egyirányú szakaszában a betonvályú összetört és a víz ebben megáll.
Javítását kéri.
Útalap készítés megtörtént a Hattyú és a Nyárfa utcában, amit megköszön.
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Dr. Várnai László polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és mindenkinek
kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben gazdag Új esztendőt kíván.
k.m.f.
(: Dr. Várnai László:)

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

(: Horváth Etelka:)

(: Máté Lajos:)

A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 20:30:55
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