Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület

A jegyzőkönyv file: 09feb02a.jkv
JEGYZŐKÖNYV
A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület
Dátum: 2009.febr.02

13.12

Testületi névsor:
Képviselő
1. Dr. Várnai László polgármester

2. Lukács László alpolgármester
3. Aradszky Lászlóné
4. Csáki László
5. Dózsa Tamás Károly
6. Halász Balázs
7. Horváth Etelka
8. Horváth Mihály
9. Hunyadi Péter
10.Jekő Attila
11.Jerémiás Béláné
12.Dr. Krammer Balázs
13. Dr. Komáromi Szilárd
14. Kószó János
15.Máté Lajos
16.Dr. Nagy András Péter
17.Dr. Nagy Lajos
18.Pajor Kálmán
19. Soós Árpád
20. Szabó Károly
21.Dr. Szász Éva
22.Szilágyi Pál Ferenc
23.Váradi Krisztián
24. Vízkeleti Szabolcs Zsolt
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( 24 fő 100% )
Dr. Ferenczi Mária
Kristóf Sándorné
Mester Sándor
László Mária
Tóth József
Tóth Péter
Simon István
Fődi Gabriella
Irodavezető
Soltész Gergely

Jegyző
Aljegyző
Humánpolitikai főosztályvezető
Pénzügyi és Városfejlesztési
főosztályvezető
Városfejlesztési osztályvezető
Főépítész
Népjóléti osztályvezető
Kistérségi Humánszolgáltató
Környezetvédelmi referens
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Ladányi Sándor
Ráczné Rádi Edit
vezetője
Rémánné Halmosi Éva
képviseletében

Beruházási ügyintéző
Családok Átmeneti Otthonának
Családsegítő Szolgálat

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 Dr. Szász Éva és Vízkeleti Szabolcs képviselőket.
Ismerteti a Zárt ülésen hozott döntést.
NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
Horváth Mihály képviselő
Az elmúlt hetekben – mint valószínűleg minden politizáló halasi szervezetet, így a
Szabadelvű Polgári Kört is foglalkoztatta az előttük álló nehéz gazdasági év és annak
kihatásai a helyi társadalomra. Abban bizonyosan mindannyian egyetértenek, hogy
2009 évi költségvetés elsősorban a kultúrát, a sportot a non profit közösségeket érinti
negatívan, tehát épp a támogatási területet.
A megoldás érdekében a Kört javaslata ezzel kapcsolatban a következő:
1) A különböző statisztikák azt igazolják, hogy az adózók jelentős többsége nem
jelöli meg adóbevallása során a kedvezményezett non profit szervezetet adója
1%--ának céljaként. Ennél fogva ezek a pénzösszegek nem maradnak
városunkban, pedig most nagy szükség lenne rájuk!
2) Kérik a városháza vezetőit, hogy a helyi médiákban közérdekű hirdetésként
tegyék közzé az 1% fogadására kész alapítványok jegyzékét és számlaszámát.
3) Kérik a Halasi Városmenedzser Kft-t, segítsen plakátok készítésével,
kihelyezésével ennek ismertetését.
4) Javasolják a város önkormányzatának, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét,
hogy az iparűzési adót fizetők adójuk 1%-át felajánlhassák a kulturális, egyházi
és sportalapítványok számára, hiszen az így felhasználásra kerülő összeg nem
vész el a költségvetésből, ellenkezőleg! Címzett felhasználásként a városban
marad.
A Szabadelvű Polgári Kör mint civilszervezet kiemelten fontosnak tarja a civilszférát
érintő támogatásokat, ezért
aktivistáin keresztül felajánlja a szervezéssel,
munkavégzéssel kapcsolatos segítséget.
Kéri javaslatának megfontolását és mivel az idő rövid, minél hamarabb szülessen
döntés felvetésük megvalósítását illetően.
Halász Balázs képviselő:
Január 23.-ika fontos dátum, mert 1849. január 23-án Feketics teljes lakossága
menekülésre kényszerült Jelasics hadserege elől. Ebben az időpontban csikorgó téli
hidegben és fagyban szaladtak egészen Kiskunhalasig és Soltvadkertig.
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Kiskunhalas befogadta a falu lakosságát, akik hátrahagyták az értékeiket. Talán
egy-két nemzetőr és a református lelkész maradt mindössze Feketicsen.
Volt olyan család Kiskunhalason, aki két családot is befogadott annak ellenére,
hogy Halas is szegénységben szenvedett. Érvényesült az a mondás, hogy „Amíg a
kenyeret ketté tudod törni, addig a jó szándékú embernek helye van a lakásodban”
8-9 hónapig tartózkodtak Kiskunhalason és a mai napig hálásak érte. Az elmúlt
vasárnak 15 fős delegáció érkezett Kiskunhalasra a 160 évvel ezelőtti eseményre
való megemlékezés szándékával.
Ma már talán fel sem mérhető az az önzetlenség, amit a helyi lakosság gyakorolt.
Helyet adott idegen embereknek lakásukban és etették is őket. Többen kéregetésre
is kényszerültek, de ők sem nélkülöztek Kiskunhalason.
A vendégek szerényen utaltak arra, hogy a december 5-i népszavazás alkalmával
egy jó helyre helyezett
„X” - el
el lehetett volna
kerülni,
hogy bárkire
rámondhassák, hogy otthontalan.
Ezt a kapcsolatot ápolni kell ezzel a településsel. Ők mindig szeretettel gondolnak
vissza a halasiakra és köszönik az akkori segítséget.
Hunyadi Péter képviselő:
Szívesen tesz eleget annak a felkérésnek, hogy egy rendezvényre felhívja a
figyelmet. 2008. augusztusában Bösztörpusztán rendezték a Kurultaj törzsi
találkozót, ahol 3 nap alatt 70.000 ember fordult meg. Média kampány nélkül
találtak oda az emberek Elemi igény tört a felszínre, a hivatalosságokban annyit
csalódott emberek útkereséseként.
Akik ott voltak /voltunk, valamennyien azt mondták, hogy van valami, amit eddig
soha nem tapasztaltak. Létezik egység, testvériség, egyetértés a magyar emberek
között.
Sokan úgy vélték, hogy megtalálták önazonosságukat, a magyar élményt, nincsenek
egyedül. Egy olyan valóságot, amire mindannyian vágynak.
A Kurultaj minőségét, szellemiségét jellemzi, hogy ahol 70.000 ember fordult meg,
nem történt bűncselekmény, nem úszott szemétben a terület és még egy pénztárcát
sem loptak el. A Kurultajon a magyaremberek cselekvési formájával találkozhattak.
Valódi összefogást láthattak és érezhettek. Jó volt együtt lenni és közösen erőt
meríteni a teremtő szándékból.
Bösztörpuszta valóban szakrális hellyé lett, egy új kezdet helyszíne. Erről a
rendezvényről készült egy film, amelynek Kiskunhalasi bemutatójára tisztelettel hív
a szervezők nevében minden halasi polgárt és a képviselő-testület tagjait március 6án, este
18 órakor a Kiskunhalasi Filmszínházban tartandó filmvetítésre és
előadásra.
A filmvetítéssel egybekötött előadáson Bukics Ferenc Kulurtaj főszervezője is
segítséget ad ahhoz, hogy bárki megérezhesse azt az ízt, amit mindazok átéltek, akik
részt vettek a történelmi eseményen. Kiskunhalas lakossága 30.000 fő. A
Bösztörpusztán 70.000 ember tudott egymással békében, barátságban.,
testvériségben élni. Miért ne tudnák ugyanezt az élményt átélni a városukban is, nap
mint nap.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Érzékelhető riasztó jel van jelen a városban és a város fejlődésében, ezért erre
szeretné felhívni a figyelmet.
Riasztó jelnek értékeli azt, hogy a környező települések a Halas vonzáskörzetébe
nem tartozó, de egyforma fejlődési ütemben növekvő településekben már található
olyan közterület felügyeleti rendszer ( gondol itt Bajára és Kiskőrösre) ahol a
közbiztonságot ez a rendszer szolgálja.
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Elég régóta igyekszik bővíteni a halasi Közterület Felügyeleti technikát, éppen a
közelmúltban egy testületi ülésen interpellált ennek érdekében. A következő
hónapban azt a választ kapta, hogy a városi cég megvizsgálja ennek lehetőségét és
beszámol majd erről. Bízik abban, hogy a márciusi testületi ülésen már tudnak ezzel
is érdemben foglalkozni.
Tudja, hogy egy válsághelyzetben nem ez a legfontosabb, de azoknak az értékeknek,
amelyek a város közterületén vannak, őrzésükre nagy szükség lenne. A rendvédelmi
szerveknek nem kéne személyeket járőröztetni ezeken a helyeken és a járőrök a többi
rész ellátottságát biztosítaná.
Van ennek előnyös megítélése is, mert akik befektetői szándékkal vizsgálják a
körülményeket, a kiépített védelmi rendszerű városok nagyobb vonzást jelentenek
számukra.
Támogatását kéri ennek .
Dr. Várnai László polgármester:
A közbiztonság érdekében készülő koncepció várhatóan a márciusi testületi ülésen
megtárgyalásra kerül, amely alkalommal lesz módjuk ezt is részletesen megvitatni.
TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL.
Az előterjesztés írásban mellékelt.
Dr. Várnai László polgármester:
Ismerteti a napirendet a meghívó szerint.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Szász Éva képviselő:
Bejelenti, hogy az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elhatározta,
hogy február 15-ig egy bizottságot hoz létre a Semmelweis Kórház Kht. ellátási
szerződés teljesítésének szempontrendszere kialakításának egyeztetése érdekében.
A bizottság tagjai Dr. Kiss József, Dr. Lengyel János és által megjelölt másik orvos. A
szakbizottság részéről Dr. Nagy András, Dr. Vancsura János és Dr. Szász Éva vesz
részt. A szempontrendszer kialakítása megtörtént, de az egyeztetés még nem.
Dr. Várnai László polgármester:
Megjegyzi, hogy a Kórház Kht beszámoltatásának határideje március 15.-ike ami a
kialakítandó szempontrendszer szerint kell, hogy megtörténjen.
Pajor Kálmán (ÜGYREND)képviselő:
A munkacsoport összeállítása a bizottság feladata, vagy képviselő-testületé?
Dr. Várnai László polgármester:
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A bizottság feladata a szempontrendszer
munkabizottsággal egyeztetni.

összeállítása, aminek során joga van

Horváth Etelka (ÜGYREND)képviselő.
Ez nem bizottsági javaslat, hanem egyéni képviselői.
Dr. Várnai László polgármester:
Az lenne fontos, hogy legyen meg a szempontrendszer. Október óta húzódik ez az
ügy.
A napirend megállapítását azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy a
„Semmelweis Kórház
Kht. ellátási szerződés teljesítésének ellenőrzésére
szempontrendszer elfogadása” c. napirendi pontot leveszik napirendről.
No: 1
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 13:55:35
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NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1) Képviselő-testület 2009. évi munkatervének megállapítása. Dr. Várnai László
polgármester
2) A gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

3) Egyes területek helyi jelentőségű védett természeti
területté nyilvánításáról szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

4) A luxusadózással kapcsolatos települési átlagértékek

Dr. Várnai László
polgármester

meghatározásáról szóló 15/2006(IV.26) sz. rendelet
hatályon kívül helyezése.
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5) Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati Dr. Várnai László
Tűzoltóságot érintő teljesítménykövetelmények alapját
polgármester
képező kiemelt célok meghatározása.
6) A 164/2007 Kth. sz. határozat a BKKM-Közgyűléssel
kötendő oktatási feladatok ellátását szolgáló intézményi
vagyon használatba adását szolgáló együttműködési
megállapodás kiegészítése.

Dr. Várnai László
polgármester

7) Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratának.

Dr. Várnai László
polgármester

módosítása
8) Közalkalmazotti pótlékok módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

9) Családok Átmeneti Otthona II. működési engedélyezés.

Dr. Várnai László
polgármester

10) Női Kézilabda Sportegyesület támogatása.

Dr. Várnai László
polgármester

11) Az ÚMVP keretében a falumegújításra és – fejlesztésre

Dr. Várnai László
igénybevehető „Kültéri közcélú feladatokat ellátó
polgármester
játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére”
benyújtott támogatási kérelme pénzügyi részének módosítása.

12) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről.

Dr. Várnai László
polgármester

13) Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági

Máté Lajos
PKGB elnöke

Bizottság átruházott döntéseiről.

14) Beszámoló a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság Jerémiás Béláné
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
MOVB elnöke
15) Beszámoló a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről.

Pajor Kálmán
TIVB elnöke

16) Beszámoló az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Dr. Szász Éva
EFSZB elnöke

17) A Halasthermál Kft-nél feltárt pénzügyi hiány rendezése.

Dr. Várnai László
polgármester

18) Az Ady Endre u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlan beruházása.

Dr. Várnai László
polgármester

19) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési

Lukács László
alpolgármester

Szabályairól szóló 8/2007 (II.07) sz. rendelet
módosításának kezdeményezése.
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20) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az ADITUS
Tanácsadó és Szolgáltató KFT-vel kötött szerződés
megújítása.

Lukács László
alpolgármester

21) A 229/2008 Kth. (9) pontjában megjelölt Halasi
Városgazda Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése.

Lukács László
alpolgármester

22) Halasi Városgazda Zrt. részére irodák biztosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

23) Hajnal u.5. sz. alatti volt gyermekorvosi rendelő kezelési

Dr. Várnai László
polgármester

jogának átadása a Költségvetési Intézmények
Gazdálkodási Szervezetének.
24) Szent Imre u. 2. sz. alatti ingatlan hasznosításának
előkészítése.

Dr. Várnai László
polgármester

25) Kiskunhalas 3306 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.

Dr. Várnai László
polgármester

26) Kiskunhalasi 2391/7 hrsz.-ú Jókai utcai ingatlan

Dr. Várnai László
polgármester

visszavétele.
27) Balogh János területvásárlási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

28) Tulajdonosi hozzájárulás a TIOP-3.1.1-08/1-2088-0011
Azonosító számú pályázat megvalósításához a BKKM-i
Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája és
Kollégiuma 6400.Kisunhalas Kőrösi út. 17. sz. alatt
Található ingatlanán.

Dr. Várnai László
polgármester

29) „ Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és
csatornázásának fejlesztése” c. pályázathoz
szükséges saját forrás igazolása.

Dr. Várnai László
polgármester

29) Közmeghallgatáson elhangzott észrevételre adott válasz.
29
30 30) Interpellációs válaszadás.

31) Képviselői interpelláció.
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00001 Új napirendi pont
1.) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Képviselő-testület 2009 évi Munkatervének megállapítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások

Halász Balázs képviselő:
Elutasítottak között szerepel a Végh Kúria és a Tájház épület összenyitása. Kéri
később felvenni napirendi pontként.
Dr. Várnai László polgármester:
Előzetes vizsgálatokat el kell végezni, és akkor megtárgyalja év közben a képviselőtestület.
Más észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a 2009 évi munkaterének
és rendezvénytervének elfogadását.

No: 2
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 13:58:06
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Képviselő-testület 2009. évi Munkatervének

megállapítása.
Határozat
A képviselő-testület 2009. évi Munkatervét és Rendezvénytervét az alábbiak szerint
állapítja meg:
FEBRUÁR 02.
- Képviselő-testület 2009. évi munkatervének megállapítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
- Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
-

Egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló
rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
-

Luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló
15/2006(IV.26) sz. rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
-

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati Tűzoltóságot érintő
teljesítmény követelmények alapját képező 2009. évi kiemelt célok
meghatározása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
- 164/2007. Kth. sz. határozat alapján a BKM- Közgyűléssel köttetendő, oktatási
feladatok ellátását szolgáló intézményi vagyon …használatba adását szolgáló
együttműködési megállapodás kiegészítéséről Vári Szabó SZKI, Szent Imer utcai
tankonyha-használati jogosultságának meghosszabbítása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Oktatási, Művelődési és Vallásügyi Bizottság
- Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító okiratának módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és vallásügyi Bizottság
- Közalkalmazotti pótlékok módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
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Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Családok Átmeneti Otthona II. működési engedélyeztetése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- Női Kézilabda Sportegyesület támogatása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
-

Az ÚMVP keretében a falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető „ Kültéri
közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére”
benyújtott támogatási kérelem pénzügyi részének módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
-

Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.
Előadó: Máté Lajos bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
-

Beszámoló a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.
Előadó: Jerémiás Béláné bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási, és Vallásügyi Bizottság
-

Beszámoló a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Pajor Kálmán bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
-

Beszámoló a Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.
Előadó: Dr. Szász Éva bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- Halasthermál Kft-nél feltárt pénzügyi hiány rendezése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Ady Endre u. 3. Ingatlan beruházás vizsgálatának eredménye. ( 333/2008 Kth 2.
pontja)
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Előadó: Szabó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
-

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007(III.07) sz. rendelet módosítás kezdeményezése.
Előadó: Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
-

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Kftvel kötött szerződés megújítása.
Előadó: Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
- A 229/2008 Kth (99 pontjában megjelölt Halasi Városgazda Zrt. Felügyelő
Bizottság jelentése.
Előadó: lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
- Halasi Városgazda Zrt. részére irodák biztosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Hajnal u. 5. sz. alatti volt gyermekorvosi rendelő kezelési jogának átadása a
Költségvetési Intézmények Gazdálkodási Szervezetének.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
Szent Imre u. 2.sz. (Kálmán szanatórium) alatti ingatlan hasznosításának
előkészítése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
-

- Kiskunhalas 3306 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Kiskunhalas 2391/7 hrsz-ú Jókai utcai ingatlan visszavétele.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Balogh János területvásárlási kérelme.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
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Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Tulajdonosi hozzájárulás a TIOP –3.1.1-08/1-2008-0011 azonosító számú
pályázat megvalósításához, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári szabó
István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400.Kiskunhalas, Kőrösi
u. 17.sz. alatt található ,ingatlanán.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
-

„Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” c.
pályázathoz szükséges forrás igazolása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
-

Közmeghallgatáson elhangzott észrevételre adott válasz.
Interpellációs válaszok
Képviselői interpellációk
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
Kunkapitány megválasztására és személyére javaslat.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
-

MÁRCIUS 02.
- Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezete.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
ÖÉT
-

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2008 évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság
- Helyi közművelődési feladatokat ellátó intézmények, kisebbségi önkormányzatok
kulturális tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- Helyi közművelődési feladatokat ellátó intézmények, kisebbségi önkormányzatok
kulturális rendezvény és programterve
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
- Önkormányzat érdekeltségnövelő pályázatának jóváhagyása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
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- Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség javító Program 2008. évi végrehajtásáról szóló
tájékoztató
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi
Bizottság
- Halasvíz Kft. tájékoztatója a 2008. évi vízi-közmű felújítási alap felhasználásáról.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság
- Vízterhelési díj bebocsátókra való áthárítása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság
Halasi Városgazda Zrt. 2009. évi üzleti tervének elfogadása.
Előadó: Lukács László alpolgármester
Dr. Fődi István Igazgatósági tag
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
-

- Kiskunhalasi Városmenedzser Kft 2009. évi üzleti tervének elfogadása.
Előadó: Aradszky Montika ügyvezető
Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
- Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Lakossági járdaépítés 2009 évi támogatása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
- Városi kitüntetések adományozása.
Előadó: Szabó Károly ügyrendi bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Kitüntetés szerint érintett bizottság
- Kiskunhalas Város Sajtódíjának odaítélése.
Előadó: Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Közművelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
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Ügyrendi Bizottság
- Oktatási és Közművelődési miniszter által adható kitüntetésekre felterjesztés
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Közművelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
MÁRCIUS 30.
- Beszámoló a város közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Dr. Husti János városi rendőrkapitány
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
Beszámoló a Városi Rendészet 2008. évi munkájáról.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
-

- Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója tevékenységéről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Babud Jenő tűzoltóparancsnok
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
Egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008 évi átfogó értékelés.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- A Bibó István Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc SZKI. és a Bernáth Lajos Kollégium
átfogó minőségértékelése
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Közművelődési Oktatási és vallásügyi Bizottság
- Polgárőr Egyesületek támogatási pályázatának kiírása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi és Sportbizottság
Ügyrendi Bizottság
ÁPRILIS 27.
Kiskunhalas Város 2008 évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság
ÖÉT
-
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- Jelentés a 2008. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági és belső ellenőrzések
tapasztalatairól.
Előadó: Dr. Várnai László
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Intézményi felújítási keret felosztása
Előadó: Dr. Várnai László
Előkészítésben részt vesz: Erre a célra létrehozott bizottság
- A HospInvest Zrt. beszámolója a szerződésekből eredő kötelezettségeinek 2004.
július 01. – 2008. december 31. napjáig terjedő időszakban történt teljesítéséről.
(191/2008.Kth.3.pont)
Előadó: Dr. Várnai László
Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Ügyrendi bizottság
- Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Várnai László
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Halasi Városgazda Zrt. beszámolója a 2008. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Dr. Fődi István Igazgatósági tag
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
- Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. beszámolója a 2008. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Lukács László alpolgármester
Aradszky Montika ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
- Idegenforgalmi célú beruházások támogatására pályázat kiírása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
MÁJUS 25.
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
ÖÉT
- Beszámoló a köztemetők üzemeltetéséről.
Előadó: Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
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Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- A 2009-2010-ben indítandó osztályok, csoportok számának meghatározása, a
feladatellátáshoz szükséges szakmai létszámok módosítása
Előadó. Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok
2008.
gazdálkodásáról és szakmai munkájáról.
Előadó. Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
-

Tájékoztató a vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról
( Környezetvédelmi megállapodás 4.8 pontja szerint)
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Farkas István HALASVÍZ Kft ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Beszámoló a kiskunhalasi cigányság helyzetéről.
Előadó: Rostás László CKÖ elnöke
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
-

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
- Szakmai kitüntetések adományozása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Intézményvezetői pályázatok elbírálása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
JÚNIUS 29.
- Az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság
Előadó: Tóth Péter főépítész
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság,
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának közoktatási esélyegyenlőségi programja
felülvizsgálata
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi bizottság
-VIZIKÖZMŰ Társulat tájékoztatója tevékenységéről.
Előadó: Vili Gábor társulat elnöke
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság,
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évi

-Szarvas Kft. beszámolója a helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetéséről.(1922008Kth
alapján)
Előadó: Szarvas Kft ügyvezetője
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi ás
Városüzemeltetési Bizottság
-

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal iratainak selejtezésére kért ajánlatok alapján
megkötött szerződésről. ( 261/2008 Kth alapján)
Előadó: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

Július - Augusztus nyári szünet
SZEPTEMBER 28.
- Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság és érintett bizottságok
- Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság és érintett bizottságok
ÖÉT
- Oktatási intézmények minőségirányítási programja 2008/09. tanévi értékelésének
elfogadása”
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
-

A nemzetközi lovasverseny lebonyolításának technikai és pénzügyi helyzetéről
beszámoló.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ifjúsági, Sport és informatikai Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- 2009/2010-ben indítható középiskolai osztályok meghatározása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
ZÁRT ÜLÉSEN:
Oktatási és Közművelődési Miniszter által adományozható kitüntetésre
felterjesztés.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
-

OKTÓBER 26.
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- A 2010. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása.
Előadó: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
-

Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási
Kft beszámolója az
elmúlt évi
tevékenységéről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Szabó Tamás ügyvezető
Előkészítésben részt vesz:
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági
és Kistérségi
Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
- Idegenforgalmi célú pályázatok elbírálása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság
Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület 20 éves munkájáról tájékoztató.
Előadó: Rácz fodor Mihály Egyesület elnöke
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
NOVEMBER 30.
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság
- Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság
ÖÉT
-

Tájékoztató az önkormányzat 2009 évi költségvetésének III. negyedévi
teljesítéséről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Érintett bizottságok
- Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
- A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Lukács László alpolgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság
-

Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér mértékének megállapításáról szóló
rendelet módosítása.
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Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
és
Városüzemeltetési
Bizottság
- Ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló rendelet
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
-

Települési
szilárd
és
folyékony
hulladékkal
összefüggő
kötelező
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
-

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás
igénybevételéről szóló rendelet
módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Közterület-használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi , Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és kistérségi Bizottság
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
- Bibó István Gimnázium igazgatói pályázatának kiírása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
KÖZMEGHALLGATÁS
Állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői részére, közérdekű
kérdések és javaslatok megtétele céljából.
DECEMBER 14.
- Kiskunhalas város átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság
ÖÉT
Szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
-
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Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Térítési díj és tandíj megállapításának szabályozásáról szóló
módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
-

rendelet

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
A Képviselő-testület tagjai
Főosztályvezetők és osztályvezetők,
Érintett előterjesztők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
KISKUNHALAS VÁROS 2009 ÉVI RENDEZVÉNYTERVE
Időpont

Program

Helyszín

2009-0101

Újévi köszöntő

Bethlen Gábor
tér

KMK

Király Gábor

2009-0102

Újévi koncert

Városi
Filmszínház

KMK

Király Gábor

Városi
nagyrendezvé
ny
Városi
nagyrendezvé
ny

KMK

Király Gábor

Országos
emléknap/
Városi
nagyrendezv
ény

KMK/Kertvá
rosi Ált.
Iskola
Polgármester
i Hivatal
HPFO
Ifjúsági,
Sport és
Informazikai
Bizottság/V
árosi
Sportiroda

Király
Gábor/Kovács
Sándor

Állami ünnep

523-183

Városi
rendezvény

Kalicz László

Városi
rendezvény

2009-0122
2009-0315

Magyar Kultúra
Közösségek
Napja – városi ünnep Háza

Felelős(ök)

Besorolás

NEMZETI ÜNNEP

Ünnepi műsor
Kiskunhalas Város
Sajtódíja
/díjátadás
Március/
Idöpont
egyezteté
s alatt

Rendező(k)

„SPORTGÁLA” - az
Év sportolóinak
díjkiosztó
ünnepsége

Városi
Filmszínház
Városháza
díszterme

Városi
Filmszínház
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HALASI VENDÉGVÁRÓ HETEK
(I)
Tavaszi időszak: április 25. május 31.
Április
24-május
10.
április
30-május
1

Nemzetközi
Csipkekiállítás

Csipkeház

VÁROS NAPJA –
rendezvénysorozat

városszerte

CSI*** Nemzetközi
Díjugrató
Lovasverseny
Világkupa Forduló

III. Halasi Borudvar
2009
Díszpolgári és
Városért
kitüntetések
átadása
Jászkun
redemptiós
2009-05- határjárás (Város
09 Napja)
2009-0531-0601.
Városi Gyermeknap
HALASI VENDÉGVÁRÓ HETEK
(II.)
Nyári időszak: június 1augusztus 20.

Lovasiskola

Hősök Ligete

Magyar
Borfutár+Bor
70/31-59-360
lovagrend

Hősök ligete

KMK

Bibó Gimnázium
aulája

2009-0626

Köztisztviselők
napja

Csipkeház

Zenepavilon – Zenélő
főtér

30/95-33-629

Városi
nagyrendezvé
ny

Huszártanya

Városi
pedagógusnap

Kaszinó udvari esték

Kiskunhalas
Város
Önkormányz
ata/Halasi
Lovasbandér
ium

421-797

Civil
kezdeményez
és/Városi
nagyrendezvé
ny

Polgármester
i Hivatal
523-183
HPFO
Kiskunhalas
i
Lovasbandér
70/94-07-251
ium

Városháza
díszterme

2009-0605

2009.06.
30 –
HALASI NYÁRI
09.20.
MOZAIK

Halasi
Csipke
Közalapítván
y

városszerte

Király Gábor

Polgármester
i Hivatal
523-183
HPFO
Polgármester
i Hivatal
423-183
HPFO
Közművelőd
ési,
közgyűjtemé
nyi civil
szervezetek,

Városi
Művelődési
Központ

KMK

Király Gábor

Bethlen Gábor
tér

NÖK - KMK
– Civil
szervezetek

NÖK - KMK –
Civil
szervezetek
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Civil
kezdeménye
zés/Városi
nagyrendezv
ény
Városi
nagyrendezv
ény
lovasbandéri
um
Városi
rendezvény

Városi
rendezvény
hivatali

Intézményi
rendezvénys
orozat
Civil
kezdeménye
zés/Városi
rendezvénys
orozat

2009-0820

Kúria estek –
Malomdombi
találkozások
ÁLLAMI ÜNNEP,
SZENT ISTVÁN
ÜNNEP
Ünnepi műsor

Bográcsfőző
fesztivál
Ünnepi tűzijáték
HALASI VENDÉGVÁRÓ HETEK
III.
Őszi időszak: augusztus 21. október 23.
XXX. NEMZETKÖZI
2009.09. SZÜRETI
11- 13.
FESZTIVÁL
XXX. Nemzetközi
Szüreti Fesztivál
rendzvényei külön
programterv
szerint
Halasi Szüret
2009-09- Nemzetközi utcai
11 futóverseny
2009-0912 Cigány-fesztivál
2009.
09.1227.

2009-1005
2009-1023

KUN
VILÁGTALÁLKOZÓ
A világtalálkozó
halasi programjai,
külön programterv
szerint, egyeztetve
a KÖSZ-szel
Aradi Vértanúk Napja
/ emléknap
’56-OS NEMZETI
ÜNNEP
Ünnepi műsor

2009-1104
2009-1113

Emléknap
Szociális Munka
Napja

Végh kúria –
Szélmalom

Halas
Galéria

Halas Galéria

Bethlen Gábor
főtér

KMK

Király Gábor

Civil
kezdemény
ezés/Városi
rendezvény
sorozat

KMK

Király Gábor

Állami ünnep
Civil
kezdeménye
zés/Városi
rendezvény
Városi
rendezvény

Bethlen Gábor
tér/városszerte

Városért
Közalapítván
y
Városért
közalapítván
y/KMK/civil
szervezetek/
szervezőbizo
ttság

Király
Gábor/Közalap
ítvány szüreti
munkabizottsá
ga

Városi
nagyrendezv
ény/
Közalapítván
yi

Strand

Zöldsport
Klub,

30/24-90-977

Harangos tér

CKÖ

Rostás László

Piaccsarnok
Bethlen Gábor
főtér

Bethlen Gábor
főtér

Pezsgő Kft.

Közalapítván
y+város civil
Közalapítván
y+város civil

városszerte

városszerte

KMK,

KMK/Felsőv
Aradi vértanúk
árosi Ált.
emléktábla
Isk.
Országzászló,
Kopjafa emlékmű KMK
KMK/Bibó
Városi
István
Filmszínház
Gimnázium
Kopjafa
Egyesített
Szociális
Intézmény/BKM
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Városi
rendezvény

Király Gábor
Király
Gábor/Kerekes Állami
Katalin
emléknap
Király Gábor
Király Gábor/
Pintér András

Király Gábor
KMK
Polgármester Simon István
i Hivatal
Népjóléti

Állami ünnep
Állami ünnep
Városi
rendezvény
Városi
rendezvény

Ö Pszichiátriai
Betegek Otthona
2009-1217
2009-1218
2009-1231

Gyermekeink
karácsonya
Mindenki
karácsonya
Szilveszteri
tűzijáték - Újévi
köszöntő

EMLÉKNAPOK
2009-01- Doni –áttörés, az
12
elesettek napja
Kommunista
diktatúrák
2009-02- áldozatainak
25
emléknapja
2009-0411
2009-0416

Költészet Napja
Magyarországi
holokauszt
emléknapja

2009-0501

Munka Ünnepe – Az
EU.-ba való belépés
napja

200905-21
200905-2931.
200906-04
200910-05

Honvédelem
Napja –
megemlékezés,
koszorúzás
Hősök Napja – I.
világháborús
emlékmű/koszorú
zás a katonai
sírkertben
Trianoni
Emléknap
Halasi csata kuruc emléknap

Nemzeti és
2009Etnikai
12-18
kisebbségi nap
EGYHÁZI ÜNNEPEK
(hivatalos munkaszüneti
napok):
2009.0
4.12-13 Húsvét
2009.0
5.3106.01
Pünkösd
2009Mindenszentek

Iroda

KMK

Király Gábor

KMK

Király Gábor

Városi
rendezvény
Városi
rendezvény

Bethlen Gábor
tér

KMK

Király Gábor,

Városi
rendezvény

II. Világháborús
emlékmű

KMK

Király Gábor

Városi
rendezvény

Városi
Sportcsarnok
Városi
Sportcsarnok

Középiskolá
k
Intézményvezetők
Martonosi
Martonosi Pál
Pál Városi
Városi Könyvtár
Könyvtár
Huber Helga
Izr. hitközs./
Intézmények/Em Középiskolá Hitközs./iskola
lékhelyek
k
igazgatók
Városzserte a
Város napi
rendezvénysoroz
at részeként
Középiskolák

Gábor Áron
szobor

Honvéd
Hagyomán
yőrző/Intéz
ményi

Emlékmű/Kato
nai sírkert

Honvéd
Hagyomán
yőrző

KMK/Honvéd
Hagyományőrző

Országzászló

KMK

Király Gábor

Kuruc szobor

KMK

Több helyszín
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Intézményi

Intézményi

Intézményi/váro
si

Civil
kezdeményezés

Király Gábor
HUPOF/Király
Gábor/Dr.
Schinler
KMK/CKÖ/ Árpád/Rostás
NKÖ
László

Városi/Civil
kezdeményezés
Városi
rendezvény
Városi
rendezvény

Városi/Civil
kezdeményezés

11-01
2009.1
2.25-26

Karácsony

NEM ÖNKORMÁNYZAT HATÁSKÖRBEN, de támogatással
megvalósuló, illetve a tervezéskor fontos rendezvények:

Időpont

Megnevezés

2009.0
2. 0608.

Rákóczi kupa –
teremlabdarúgó torna
42. „ Bibó Kupa”
Nemzetközi Kézilabda
Március torna
Kiskunhalas –
Kanizsa Testvérvárosi
Május
Sportnap
200905-17
Streetball Gála
„ Kántor András”
Veterán autók és
2009motorok Nemzetközi
06-20
Találkozója
200906-20
Múzeumok Éjszakája

200909-05
200909-20

II. Zenélő Szélmalom
Európai autómentes
nap

200910-19

Csillagászati Napok

Helyszín
II. Rákóczi Ferenc
Szakközépiskola/
Városi
Sportcsarnok
Bibó István
Gimnázium
Városi
Sportcsarnok
Szilády Áron Ref.
Gimnázium

Bethlen Gábor tér
Thorma János
Múzeum

Sáfrik Szélmalom
Főtér
II. Rákóczi Ferenc
Szakközépiskola

2009.1
2.07.-23 Ádventi forgatag
Bethlen Gábor tér
2009Tulit Péter
Bibó István
12-12
Tornászverseny
Gimnázium
2009Rézangyalok
12-20
Városi Sportcsarnok
karácsonya
2009. ÉVI NEMZETKÖZI, ORSZÁGOS, HELYI
ÉVFORDULÓK:
Nemzet
Joseph Haydn halálának 200.
közi:
évfordulója
Charles Darwin születésének 200.
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Rendező

Intézmény
Intézmény
Városi
Sportiroda
Intézmény
Veteránaut
ós
egyesület
Intézmény
Halas
Galéria/Ha
lasi Csipke
Közalapítvá
ny
KMK
Csillagásza
ti
Egyesület/I
ntézmény
Civil
szervezetek
/NKÖ
Paczolay
Gyula
Rézangyalo
k Egyesület

évfordulója
Kálvin János születésének 500.
évfordulója
Országo
s:
Radnóti Miklós születésének 100. évford.
Helyi:
A kunok betelepülésének 770.
1239
évfordulója
Halas városként való említésének
1439
570.évfordulója
Halas török pusztítás utáni
1569
újratelepítésének440. évf.
A Búsuló kuruc szobor
1904
felavatásának105. évfordulója
Október 11. - tömegmészárlás
1944
Kiskunhalason ennek 65. évfordulója

00002 Új napirendi pont
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István népjóléti osztályvezető:
Jogszabályváltozás miatt szükséges a rendelet módosítása.
Kiemeli, hogy a jogosultsági feltételek módosultak. Lényeges elem, hogy a korai
óvodáztatás szándékát segíti az új szabályozás.
A gyermekek közösségbe való korai beilleszkedését és szocializációját szeretnék
ezzel is fejleszteni.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosításának elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
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No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 13:59:48

>729<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 1/2009(II.04)
számú rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
1/2009. (II.04.) sz. rendelete
a gyermekek védelméről szóló 4/2005. (II.2.) számú rendelet módosításáról
1.§
A rendelet az alábbi 9/A. és 9/B. §-sokkal egészül ki:

9/A.§
Óvodáztatási támogatás
(1)
Az Önkormányzat a Gyvt. 20/C.§ (4.) bekezdésében foglaltakkal
összhangban az első
alkalommal
folyósításra
kerülő
óvodáztatási
támogatást – pénzbeli ellátás helyett természetben
biztosítja
azon
ellátásra jogosult gyermek szülője számára, akinek a
C.§ (1) és (2) bekezdése alapján fennáll.

jogosultsága a Gyvt. 20/

(2)

Az első alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási támogatás esetén a
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának az
óvodáztatási támogatás megállapítását megelőző hónap első napjáig kell
fennállnia.

(3)

Az első alkalommal, természetbeni ellátásként nyújtott óvodáztatási
támogatás összege megegyezik a Gyvt. 20/C.§ (3) bekezdésében foglaltakkal.
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(4)

A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás formája a jogosult számára
adott vásárlási utalvány, melyen a gyermek számára:
a)
utcai ruhát
b)
cipőt
c)
tisztasági felszerelést (pl. szappan, fogkefe, fogkrém, papír zsebkendő,
WC papír, mosószer)
d)
írószereket, táskát lehet vásárolni.
9/B.§
Eljárási szabályok az Óvodáztatási támogatás megállapításához

(1)

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a Jegyző határozattal állapítja
meg, amelyben rendelkezik az első alkalommal járó óvodáztatási támogatás
természetben
történő
nyújtásáról.
A
határozat
egy
példányának
megküldésével a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét és az óvodavezetőt is
értesíteni kell.

(2)

A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő hét munkanapon
belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani.

(3)

Az érintett óvoda vezetője legkésőbb a gyermek óvodába történő beíratását
követő napon írásban
jelzi a Népjóléti Osztálynak a beíratott gyermekek
nevét, adatait, továbbá a szülők nevét és
lakcímét.

(4)

A természetben támogatásként nyújtott vásárlási utalványt a szülő a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának javaslata figyelembe vételével
használhatja fel.
Az utalvány levásárlásában a Gyermekjóléti Szolgálat kijelölt családgondozója
szükség esetén, illetve minden olyan esetben közreműködik, amikor a
gyermek – kiskorú elhanyagolása miatt – a Gyermekjóléti Szolgálat gondozása
alatt áll.

(5)

A támogatás felhasználását a gyermek számára megvásárolt óvodai
felszerelésről kiállított számlával kell a szülőnek igazolnia a támogatás
rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül. A számlával nem
igazolható termékekről, illetve azok költségéről a szülő írásban nyilatkozik,
melyet a Gyermekjóléti Szolgálat kijelölt családgondozója az aláírásával
hitelesít.
2.§

A rendelet visszamenőleg 2009. január 1. napjától lép hatályba.”
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00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté
nyilvánításáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
rendelet kiegészítését fogadja el.
No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 14:01:13

>730<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 2/2009.(II.04)
sz. rendeletét az alábbiak szerint:

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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2/2009.(II.04.) sz. rendelete
egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról
szóló 22/2005.(VI.01.) sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1. §-ában előírt védettséget élvező területek jegyzéke az alábbi 5. ponttal
egészül ki:
5. Megnevezés: Kiskunhalas külterület 0725/26 hrsz-ú gyepterület
Hrsz.: 0725/26
Terület: 2,4089 ha
Művelési ág: gyep (legelő)
A terület tulajdonosa és kezelője: Fehér Péter (6400 Kiskunhalas, Felsőszállás
96.)
Védetté nyilvánítás oka: A terület, a szomszédos fenyves területén épített vezeték
miatt veszélyeztetett, a vezetékszakasz útról való megközelítése miatt. A területen
számos védett és fokozottan védett növényfaj fordul elő:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tartós szegfű (Dianthus diutinus) - fokozottan védett
Bugaci nöszőfű (Epipactus bugaciensis) - fokozottan védett
Vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens) - védett
Kék szamárkenyér (Echinops ruthenicus)- védett
Homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) - védett
Homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus) - védett
Homoki vértő (Onosma arenaria) - védett
Homoki imola (Centaurea arenaria) - védett
Homoki varjúháj (Sedum hillebrandtii) - védett
Homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata) - védett
Homoki cickafark (Achilea ocroleuca) - védett
Homoki csűdfű (Astragalus varius) - védett
Bunkós hagyma (Allium spaerocephalom) - védett
Kései szegfű (Dianthus serotinus) - védett

melyek állománya érdemi természetvédelmi értéket képvisel. Ennek megfelelően
szükséges a területet kezelni és az élőhelyet természetvédelmi oltalom alá helyezni.
2.§
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA.
Napirend
tárgya:
Luxusadózással
kapcsolatos
települési
átlagértékek
meghatározásáról szóló 15/2006(IV.26) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések
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Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Tudja, hogy nem sok bevételt teremtett az önkormányzatnak ez az adó, de a nagyobb
vagyonnal rendelkezők ezt adókedvezményként is felfoghatják, mivel hatályon kívül
helyezi ezt most a képviselő-testület.
Dr. Várnai László polgármester:
Alkotmánybíróság törölte el, mert nem volt alkalmas ez a jogi technika erre
vonatkozóan.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy helyezze hatályon kívül a rendeletet.
No: 5
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 14:03:24

>731<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület hatályon kívül helyezte a luxusadóztatással
kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló rendeletet az alábbiak
szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2009.(II.04) sz. rendelete
luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról
szóló
15/2006.(IV.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
1.§
A Képviselő-testület a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek
meghatározásáról
szóló 15/2006.(IV.26.) sz. rendeletét 2008. december 15.
napjával hatályon kívül helyezi.
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2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
december 16. napjától megszűnt.”

Az adófizetési kötelezettség 2008.

00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az önkormányzati
Tűzoltóságot érintő teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok
meghatározása.
Előterjesztés írásban mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
határozat-tervezetet fogadja el.
No: 6
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 14:04:06

>732<

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%

4/2009. Kth
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati Tűzoltóságot érintő
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása.
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Határozat
I.) Kiskunhalas város
képviselő-testülete, figyelemmel a köztisztviselők
jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi XXIII. törvény 34.§ (3)
bekezdésében foglaltakra a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire
vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 2009.
évre az alábbiakban határozza meg:
Általános célok:
e)

A polgármesteri hivatal ügyintézésében tovább erősödjön a szolgáltatói jelleg
és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei:
az ügyintézési határidő további csökkentése, az ügyfelek teljes körű
tájékoztatása és felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának
emelése.

f)

Kiemelt figyelmet kell fordítani a személyes adatok védelmével és a közérdekű
adatok nyilvánosságával kapcsolatos előírások betartására. Fel kell készülni
a közérdekű adatok folyamatos közzétételére az e tárgykörben alkotott
törvényben meghatározottak figyelembevételével

g)

A korszerű, hatékony munkavégzés érdekében a hivatali dolgozók folyamatos
oktatása és szakmai továbbképzése.

h)

Tovább kell javítani a szervezeti egységek közötti kommunikációt az ügyfelek
tehermentesítése céljából.

i)

A Képviselő- testület és szervei a jogszabályokban, a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott hatásköre, feladatai hatékonyabb ellátása
érdekében a döntések előkészítésénél, végrehajtásánál a magas szakmai
színvonalú, pontos, a képviselők munkájával, a képviselő-testület döntésével
összhangban végzett tevékenység.

Szakmai célok:
•

A
Képviselő-testület
által megalkotott
szakmai
koncepciókban,
programokban megfogalmazott feladatok végrehajtásának szervezése és
figyelemmel kísérése.

•

A 2009. évben várható
törvényes lebonyolítása.

•

Költségvetési rendelet tervezetek és költségvetési beszámolók határidőre való
elkészítése és képviselő-testület elé terjesztése.

•

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása során az
önkormányzat gazdálkodására vonatkozó jogszabályok maradéktalan
betartása, biztosítva a gazdálkodás szabályszerűségét, célszerűségi,
hatékonysági és takarékossági szempontok alapján.

európai parlamenti választások színvonalas,
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•

Az önkormányzati intézmények működési feltételeinek folyamatos figyelemmel
kísérése, szakmai munkájuk segítése, gazdaságos működés elősegítése.

•

A helyi adó rendelet szabályainak maximális betartása, a megállapított adó
bevétel teljes körű behajtására való törekvés.

•

Az Európai Uniós és hazai fejlesztési források bevonásával
megvalósuló
feladatok folyamatos figyelemmel kísérése és szakszerű, határidőben történő
lebonyolítása.

•

Az Önkormányzat gazdasági társaságaival a folyamatos kapcsolattartás
kialakítása és fejlesztése.

•

A Képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési munkatervben meghatározott
feladatok
maradéktalan végrehajtása.

•

A 2009. évhez kapcsolódó rendezvények megszervezésében való aktív
közreműködés.

•

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye munkájának segítése.

•

Az egészségügyi alapellátás területén az iskolaorvosi és háziorvosi rendelők
jogszabályban előírt feltételeinek biztosításáról elfogadott koncepció
végrehajtásának folytatása. A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásának
figyelemmel kísérése.

•

Törekvés a családon belüli erőszak megelőzésére és kezelésére. Az egyének, a
családok megsegítését szolgáló jelzőrendszer hatékony működésében
közreműködés.

Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Ferenczi Mária Jegyző
Határozatról I. pontjáról értesül:
1. Acsai Istvánné személyzeti ügyintéző
2. Polgármesteri Hivatal főosztályvezetők, osztályvezetők
II.) A Képviselő-testület a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hszt.)
melyet - többek között – módosított a 2001. évi XXXVI. törvény, 245/F. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a teljesítmény követelmények
alapját képező kiemelt célokat a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
részére 2009. évre az alábbiak szerint határozza meg.:
1. Kiemelt (stratégiai) célkitűzések vagy szakmai feladatok:
a) Az új tűzoltó technikai eszközök beállítása (létra, gyorsbeavatkozó)

gyakorlati képzések szervezése, ismeretek elmélyítése.
b) Az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR), valamint a navigációs
eszközök kezelésének megismerése, gyakoroltatása.
c) Felkészülés az OKF által végrehajtásra kerülő átfogó ellenőrzésre.
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d) A hatályba lépő 10/2008. (X.30.) ÖM rendelet által meghatározott
feladatok végrehajtása a beiskolázások során, az előírt kreditpontok
megszerzésének biztosítása a személyi állomány részére.
2. Kompetencia célok:
a) Felkészültség / Szakmai ismeretek alkalmazásának szintje (1/1.): A
szükséges
mértékben ismerje meg az új technikai eszközök
(tűzoltószerek, EDR rádiók, navigációs eszközök) működését és tegye
lehetővé, hogy azt a személyi állomány készség szinten elsajátítsa és
a gyakorlatban hatékonyan alkalmazza.
b) Kapcsolattartás / Szervezeten kívüli kapcsolattartási képesség (3/8.):
Alakítson
ki
eredményes
munkakapcsolatot
a
megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság új vezetőségével.
3. Egyéni fejlesztését/fejlődését szolgáló célfeladatok:
a) Az EDR ismereteinek továbbfejlesztése.
b) A szakmai idegennyelv-ismeretének fejlesztése önképzés keretében.
c) A fizikai állóképességének és egészségének megőrzése.
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásáért felelős: Babud Jenő tűzoltóparancsnok
A határozat II. pontjáról értesül:
1. Babud Jenő tűzoltóparancsnok
2. Acsai Istvánné személyzeti ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A164/2007 Kth sz. határozat a BKKM-i Közgyűléssel kötendő
oktatási feladatok ellátását szolgáló intézmények vagyon használatba adását
szolgáló együttműködési megállapodás kiegészítése.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok írásban mellékeltek.

Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
Az épület pincéjét statikailag életveszélyessé nyilvánították.
Amennyiben a használó elviszi a berendezést, akkor kinek érdeke az értéknövelő
beruházás ?

Dózsa Tamás Károly képviselő:
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Értéknövelő beruházás megtérülése hogy értendő?
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy ez egy szokványos jogi fordulat.
Megszűnik egy ingatlan használata, akkor a tulajdonos és a bérlő kölcsönösen
felmérik az eddigi változásokat. Feltehetően vita lesz egymás között.
Az intézményt az oktatási intézmények címjegyzékéből törölték, ott az önkormányzat
szempontjából értéknövelő beruházást nem hajtottak végre, bár a megye azt állítja,
hogy a beépített értékes közműveket otthagyják. A pincét tankonyhaként tovább nem
kívánják használni. Tárgyalások során igyekeznek érvényesíteni az önkormányzat
érdekeit.
Hozzászólások
Szabó Károly
Ez az épületrész nem életveszélyes. Az igaz, hogy az udvarról nyíló egyik
épületszárny rossz állapotban van. Város döntése volt, hogy a megyéhez kerüljön az
intézmény úgy, hogy az épület nem került át. Eddig is korrekt volt az együttműködés.
Nem hiszi, hogy az épület felszabadításnál lesz probléma.
Békés megállapodás várható.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A leírtak szerint két évig használta a megye az épületet és most kártérítést kérnek.
Dr. Várnai László polgármester:
Még nem fordult elő, hogy épület átadáskor fizessenek az épületért. Senki nem akar
fizetni.
Az iskolavezetésnek meg kell oldania a gyermekek napközi étkeztetését, mert
egyébként a szolgáltató felmondja a szerződést.
Emiatt a törzsépületükbe átvinnék a tankonyhát, és onnan biztosítanák az ellátást
is.
Pajor Kálmán képviselő:
Reméli, hogy a Pénzügyi Költségvetési és Gazdasági Bizottság az ellenértéket
tárgyalni fogja.
Dr. Várnai László polgármester:
Arra törekszenek, hogy ne merüljön fel ellenérték.
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja és javasolja a képviselő-testületnek., hogy a
határozat-tervezetet fogadják el.
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5/2009. Kth
A 164/2007 Kth. sz. határozat a BKKM-Közgyűléssel kötendő
oktatási feladatok ellátását szolgáló intézményi vagyon használatba
adását szolgáló együttműködési megállapodás kiegészítése.
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete a 164/2007. Kth. sz. határozatának
mellékleteként szereplő „ A BKM- Közgyűléssel köttetendő, oktatási feladatok
ellátását szolgáló intézményi vagyon …használatba adását szolgáló együttműködési
megállapodást” az alábbiak szerint módosítja:
6.9. A jelen megállapodás tárgyát képező használati jogviszony a Kiskunhalas, Szt.
Imre u. 2.(Hrsz: 4636; 941 m2) ingatlanra vonatkozóan 2007. június 22. napján,
továbbá a Kiskunhalas, Szt. Imre u. 13. (Hrsz: 4557; 5442 m2) ingatlanra
vonatkozóan - a tankonyha és tanétterem intézményegység kivételével - 2007.
október 30. napján megszűnik, a Megyei Önkormányzat az ingatlanokat ezen
időpontokban Városi Önkormányzatnak visszaadja. A jelölt intézményegység
vonatkozásban a használati jogviszony legkésőbb 2009. augusztus 15-éig
fennmarad. Amennyiben a használati jog megszűnését valamelyik fél előbb
kezdeményezi, erről köteles a másik felet 60 nappal előtte értesíteni. A vonatkozó
intézményegység estében a közüzemi díjak térítése a valós energiafelhasználásnak
megfelelően a használót illeti, melynek számított értéke jelen megállapodás
függelékét képezi. Megyei Önkormányzatnak az e pontban megjelölt ingatlanok
használata folyamán elvégzett értéknövelő ráfordításait Városi Önkormányzat a 6.8.
pontban foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint téríti meg:
Városi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy ingatlanhasználó kiköltözése során
általa beépített eszközöket, berendezéseket bont ki az épületből. A kiköltözés
befejezése után Városi Önkormányzat az értéknövelő ráfordítások Felek által kijelölt
szakértők által meghatározott, Felek által kölcsönösen elfogadott ellenértékét a
Megyei Önkormányzat tételes számlája ellenében 2010. március hó 31. napjáig
megfizeti.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat,
Molnár Nándor Vári Szabó SZKI. igazgató,
Halasi Városgazda ZRT, Igazgatóság tagjai, Kiskunhalas,
Humánpolitikai Főosztály,
Városfejlesztési főosztály.
László Mária pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Martonosi Pál Városi Könyvtár alapító okirat módosítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
Az alapító okirat módosításának célját az előterjesztés részletezi.
A Halas Történeti Kutatás Közalapítvány megszűnésével jelentős könyvekből álló
vagyon került a könyvtárhoz, ennek a forgalmazását meg kell oldani. Ezt a feladatot
be kell emelni az okiratba.
Törölni kell a korábbi intézményjegyzékből a megszűnt iskolát, illetve a könyvtári
intézet korábban azt kérte, hogy a települési szintű könyvtári szolgáltatás illetve az
iskolai szintű szolgáltatás tételes jogszabályi helyét jelöljék meg..

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a könyvtár
alapító okirat módosításának elfogadását.
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6/2009. Kth
Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete a Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító
okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Képviselő-testület az 1991. évi XCI. tv. 16.§/3/ bek., az 1992. évi XXXVIII. tv.
88.§/3/ bek. valamint a 1997. évi CXL törvény „A kulturális javak védelméről….a
nyilvános könyvtári ellátásról” rendelkezései alapján az általa alapított Városi
Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
1.
Intézmény neve:
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Martonosi Pál Városi Könyvtára
2.

Az intézmény rövidített neve:
Használható név:

Martonosi Pál Városi Könyvtár
Martonosi Pál Könyvtár Kiskunhalas

3.

Alapítás éve:
Újra alapítás éve:

1897.
1949.

4.

Intézmény székhelye:

Kiskunhalas Szövetség tér 11.

5.

Intézmény működési területe:

Kiskunhalas Város

6.

Intézmény alapítója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

7.

Intézmény felügyeleti szerve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

8.

Intézmény jogállása:

Önálló jogi személy
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9.

Intézmény típusa:

városi könyvtár

10. Az intézmény élén igazgató áll.
11. Kinevezés rendje:

A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület bízza
meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

12. Költségvetési gazdálkodás
szervezése:

A Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete részeként működik.

13. Költségvetési gazdálkodási
formája:
szerv
14. Előirányzatok feletti
jogosultság szerint:

Teljes körű

15. Költségvetési törzsszám:

542133100

16. Szakágazati számjel:

910100

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési

17. Alaptevékenysége,
szakfeladatai:

Könyvtári tevékenység az 1997. évi CXL .
törvény alapján, különös tekintettel az 55.
és a 65. §-ban foglaltakra.
Szakfeladatszám: 92312-7, TEÁOR szám: 9101
18. Kiegészítő tevékenység:
- A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett
kiegészítő
tevékenység
Szakfeladatszám:
75195-6,
19. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
TEÁOR szám: 9329
Könyvkiadás TEÁOR szám:5811
Egyéb kiadói tevékenység: TEÁOR szám:5819
Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás
TEÁOR szám 8219
20.Könyv kiskereskedelem TEÁOR szám 4761
Iskolai könyvtári feladatokat lát el az alábbi intézmények vonatkozásában a
( 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 3. Sz. melléklete alapján): Fazekas Gábor Utcai
Általános Iskola, Felsővárosi Általános Iskola, Kertvárosi Általános Iskola, Szűts
József Általános Iskola, Bibó István Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola
21. Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.
Szabad kapacitását alaptevékenysége körében
hasznosítja.

22.A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyen lévő 4889 hrsz. 4232 m2
ingatlan, a rajta található 868 m2 épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre
állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat
a könyvtári feladatok ellátására szabadon használhatja.
23.A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
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A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 117/2008. (IV.28.)
Kth. sz. határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Huber Helga Martonosi Pál Városi Könyvtár Igazgatója,
Hirsch Józsefné Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Vezetőjének,
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezetőnek,
OSZK Könyvtári Intézete (Budapest, Budavári Palota F épület)
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közalkalmazotti pótlékok módosítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok írásban mellékeltek.

Kérdések
Váradi Krisztián képviselő:
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság javaslatát örömmel fogadta és
támogatja, de a Pénzügyi Költségvetési és Gazdasági Bizottság más álláspontot
képviselt.
Vannak számítások a plusz igény teljesítéséről?
Hány főt érint?
Jerémiás Béláné képviselő:
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy az emelés 2
millió Ft értékű. Igéretet tett a főosztályvezető a pontos számításokra.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy előzetes számításaik alapján 47 fő
munkaközösség-vezetőt, 139 fő osztályfőnököt,( idesorolandók a kollégiumi vezetők
is) 7 fő diákönkormányzatot segítő pedagógust., 7 fő. gyógypedagógust jelent. 8 fő a
különösen nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékban részesülők , a
felzárkóztatási
pótléknál 10-30 fő, az osztályok létszámától függően.
Ezeknek a számok ismeretében, eredeti előterjesztés szerint 2.7 millió emelést
jelent, a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság javaslata szerint 5.800E Ft
emelést.
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Hozzászólások
Váradi Krisztián képviselő.
Tudomása szerint a központi költségvetés az általa előírt emeléshez biztosítja a
forrást. Ezért az osztályfőnöki pótlék és gyógypedagógiai pótlék emelést a központi
költségvetés biztosítja.
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság javaslatában szereplő százalékos
emelés esetén csak a kettő közötti különbséget kell az önkormányzat
költségvetéséből biztosítani.
Egyetért azzal, hogy szűkös lesz a 2009 évi költségvetés, de van olyan előterjesztés
is, amikor egy megbízottnak semmi munkáért havi 150.000 Ft + ÁFÁ-t kifizetnek, az
megközelítően fedezi a most kiszámított különbözeti összeget.
Ezzel nem kellene spórolni, mert néhány százalékról van szó, ami esetenként
1.000Ft-ot jelent bruttó összegben.
Ismeri a pedagógusok leterheltségét, mert közöttük dolgozik. Az emelt pótlék sem
fedezi a befektetett munka értékét.
Kéri, hogy a bizottság által emelt pótlékokat fogadják el.
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester:
Csatlakozik az elhangzottakhoz. Közalkalmazottak között sokan kiemelkedő munkát
végeznek és kénytelenek elszenvedni a gazdasági válság következményeit. Sehol
nem engednek a szigorból, amit a koncepcióban elterveztek.
Ez a pótlékemelés gesztus értékű azokkal szemben, akik nap mint nap találkoznak a
gyermekekkel, és személyiségükkel járulnak hozzá a nevelésükhöz.
Oktatásba való invesztálás nem felesleges. Amilyen nagyvonalú volt a képviselőtestület különböző kiadásokban az elmúlt évben,
most is tegyen hasonlóan és
fogadják el a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság javaslatát , mert az
érintett személyek megérdemlik.
Csáki László képviselő:
Tudja, hogy a pedagógusok a gyermekek nevelésében komoly munkát végeznek.
Megítélése szerint az emelt pótlékot adják meg. Az oktatásba fektetett forrás a jövő
beruházása.
Lukács László alpolgármester:
Nehéz helyzetben vannak az előterjesztővel együtt. A pedagógusok sokat dolgoznak
a gyermekeink neveléséért, és megérdemlik ezt a kis emelési lehetőséget. Ez az év
nagyon nehéz lesz. A korábbinál rosszabb helyzet vár a közintézményekre és másra
is.
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság javaslatának támogatásával
járuljanak hozzá ahhoz, hogy lássák a képviselők a jó szándékát. Előre jelzi, hogy ez
az összeg év közben változhat.
Támogatja a módosító indítványt, amit kér a képviselőktől is.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottság módosító indítványa az eredeti határozat-tervezet további pontjainak
elfogadásával történjen meg, az alábbiak szerint:
Munkaközösség-vezető pótlékát 30%-ban, az osztályfőnök pótlékát 45%-ban, a
diákönkormányzatot segítő pedagógusok pótlékát 30%-ban, a gyógypedagógiai
pótlékot 45%-ban állapítsák meg.
Erről kéri a képviselők szavazatát.
No: 9
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 14:28:50
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7/2009. Kth
Közalkalmazotti pótlékok módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a pótlékokat közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi törvény, az ennek módosítását elrendelő 2008. évi LXI. törvény,
továbbá ennek végrehajtására kiadott, közoktatási intézményekre vonatkozó
138/1992. (X: 8.) Korm. rendelet, az ezt módosító 323/2008. (XII.29.)
Kormányrendelet,
a
művészeti,
közművelődési,
közgyűjteményi
területen
foglalkoztatottakra vonatkozó 150/1992. (XI: 20) Korm rendelet, szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő 257/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet,
testnevelés és sport területére vonatkozó 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet, a
pótlékalapot meghatározó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló
2008. évi CII. törvény 55.§ (1) bekezdés c) pontja alapján e határozatban szereplő
mértékben finanszírozza.
A pótlékok alapja a mindenkori hatályos közalkalmazotti pótlékalap.
Közoktatási intézményben dolgozók pótlékai
Magasabb vezetői pótlék
Óvodavezető
Általános iskolai igazgató
Középiskolai igazgató
Kollégiumi igazgató

230
250
300
225
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%
%
%
%

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének vezetője

250 %

Vezetői pótlék
Óvodában
Általános iskolában
Középiskolában
Önálló kollégiumban
Gazdasági szervezetekben

130
150
200
125
150

Munkaközösség-vezetői pótlék
Osztályfőnöki pótlék
Diákönkormányzatot segítő pedagóguspótlék
Gyógypedagógiai pótlék
Felzárkóztatási pótlék
Különlegesen nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlék

30
45
30
45
40
40

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

Közgyűjteményi intézményben dolgozók pótlékai
Magasabb vezetői pótlék
Városi Könyvtár igazgatója

225 %

Vezetői pótlék
Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi pótlék

175 %

Városi Könyvtárban csoportvezetői pótlék
Városi Könyvtárban főtanácsosi pótlék

100 %
100 %

Szociális intézményekben dolgozók pótlékai
Magasabb vezetői pótlék
Bölcsőde vezetője

200 %

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a közalkalmazotti
pótlékok módosításáról szóló 261/2004. Kth. számú határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidő:
Az osztályfőnöki kollégiumi önálló tanulócsoport-vezetői pótlék emelésére: 2009.
február 01.
Gyógypedagógiai pótlék emelésére: 2009. január 01.
A további pótlékok emelésére: 2009. február 02.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester,
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
érintett intézmények vezetői
Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Érintett intézmények vezetői
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Családok Átmeneti Otthona II. működési engedély.
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: 10
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 14:29:47
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Igen
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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%

8/2009. Kth
Családok Átmeneti Otthona II. működési engedélyezés.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Kunfehértó Község, illetve Tompa Város Önkormányzata a családok átmeneti
otthona gyermekjóléti alapellátás feladatát a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ keretében lássa el 2009. március 1. napjától.
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó létrehozza Szociális
Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona II. telephelyét.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Fődi Gabriella Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető általa:
Érintettek
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Női Kézilabda Sportegyesület támogatása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékletek.

Kérdések
Jekő Attila képviselő:
Kérdezi Női Kézilabda Sportegyesület ( továbbiakban : KNKSE ) elnökét, hogy
működésükhöz szükséges egész évi forrás biztosított-e?

a

Dózsa Tamás Károly képviselő:
Egy szezonban mekkora költség szükséges a működésükhöz? Mennyi a felnőtt
csapat költségvetése és mennyi az utánpótlásé?
Májusban befejeződik a szezon és a hátralévő hónapok költsége mennyi?
Amikor nem játszanak, mekkora a fizetése a játékosoknak?
Halász Balázs képviselő:
Média sokat foglalkozott ezzel a költségvetési hiánnyal, de mindig 3 millió hiányról
beszéltek. Miért 4 milliót terjesztettek elő?
Mennyi az edző fizetése?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdések közül az utolsóra válaszolva elmondja, hogy volt 3 milliós
kérés, majd egy 5 milliós kérés. Amennyiben 3 milliót adnak, amikor 5 milliós
kérdés hangzik el, az azt jelenti, hogy a KNKSE-nek azonnali 4 millióra van
szüksége.
Ebből a bérhátralékokat ki tudják egyenlíteni. Nem engedhetik meg, hogy az
idehozott családos emberek bérét ne biztosítsák.
Nyilasné Rik Gabriella KNKSE képviselője:
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Az elhangzó további kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a KNKSE éves költsége
kb. 60 millió Ft. Ebből az utánpótlásra 15 milliót költenek évente.
Működésük májusig 20 milliót emészt fel és azért kérték ezt az átmeneti segítséget
az önkormányzattól, mert a támogatói megállapodások nagy része tavasszal
realizálódik.
A szerződéseket 2009. május 31-ig kötötték meg a játékosokkal. Ott egy hónapos
szünet van . Június az átigazolások ideje és júliustól születnek az új
megállapodások.
Edző bérét elszámolásban szerepeltetik.
Horváth Mihály képviselő:
A 2009 évi költségvetés alapszámai már körvonalazódtak. Látható, hogy mire
számíthatnak, ezért felhívja a figyelmet, arra, hogy már második előterjesztésről
döntenek, ami a költségvetés terhére tartalmaz kötelezettséget.
Dr. Várnai László polgármester:
Megnyugtatja a kérdezőt, hogy felelős gondolkodás mellett készít előterjesztést.
Támogatási részek alakulása is ismert, de alacsonyabb értéken az elmúlt évhez
viszonyítva.
Lesznek előirányzat szintjén megjelenő támogatások, elsősorban munkavállalók
foglalkoztatása esetén. Pl. Csipkeház, Halas TV., Közművelődési Kft.
Lesznek, ahol a
támogatás teljes összegét tartalékba helyezik és akkor adnak
támogatást, ha az önkormányzat bevételi része realizálódik. Bevételi része a
költségvetésnek
nagyon nyomott. Normatív támogatásokat és az átengedett
pénzügyi támogatásokat 100 %-ban betervezték, az adóbevételeket úgy tervezték,
hogy az előző évben befolyt összegből levettek 70millió Ft-ot.
Az ingatlan értékesítés a tavaly realizált 5 millió Ft összegben jelenik meg. Ehhez
arányosítják a kiadásokat is.
A gazdasági társaságokat a tavalyi szinten 10% tartalékba helyezésével indítják.
Csak arra vállalnak kötelezettséget, aminek a hátterét már most is biztosan tudják.
A költségvetési koncepcióban szereplő szigorú takarékossági elveket nem akarják
átlépni.
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Elhangzott, hogy a civil szervezetek támogatásának egy részét tartalékba helyezik ,
ami nagy problémát jelentene a felhasználók részére. A konzultáció során látták,
hogy mennyire borotvaélen táncolnak. Nagyon kell az önkormányzati párszáz ezer
forintos támogatás is . A tartalékba helyezéssel nagyon óvatosan kell bánniuk.
Lukács László alpolgármester:
Már több költségvetési egyeztetésen vannak túl. Véleménye szerint még 150 millióval
csökkenteni kell a jelenleg mutatkozó hiányt. Ez azt is jelenti, hogy nem optimisták.
Ez egy nagyon szigorú költségvetésnek igérkezik.
A civil szerveztek vonatkozásában sok tétel zárolva lesz.
Ezen a héten lezajlanak az egyeztetések, bevonták a Pénzügyi, Költségvetési és
Gazdasági Bizottságot, gazdasági társaságokat és civil szervezeteket is.
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Nagyon bizonytalan a pénzügyi helyzet az országban. Nem biztos, hogy amit
elfogadnak, az tartható lesz egész évben.
A Női Kézilabda Sport Egyesületet támogatni kell. Jövőjét illetően még tárgyalniuk
kell.
Soós Árpád képviselő:
Egyetért a női kézilabdacsapat támogatásával, de visszásságot lát abban, hogy volt
két minőségi egyesület és az egyik kap nagy támogatást, míg a másikat nem mentik
meg a megszűnéstől, pedig mindössze 1.5 milliót kellett volna adniuk.
A sakknál az edző fizetése 100.000 Ft volt havonta és azt sem tudta a képviselőtestület biztosítani. A KNKSE edző fizetése 600.000 Ft körül van.
Az elbírálás nem azonos alapon történik a sportban.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Kijelenti, hogy Halason szükség van az I. osztályú minőségi sportra. Kézilabda
érzékeny terület, mert viszik a jó hírét a városnak.
FIDESZ Frakción belül is sokat beszélgettek arról, hogy mi lenne a jövőt jelentő biztos
út, mert nem első eset, hogy azonnali segélyt kér a KNKSE elnöke. Az elmúlt heti
Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottságon is az elnökasszony és a főszponzor is
jelen volt. Nyilatkozatuk szerint a szükséges 60 millióból 40 millió a biztos jelenleg.
20 millió előteremtése komoly problémát okozhat.
Sokszor felvetődik, hogy miért támogatja a KNKSE-t az önkormányzat, amikor a
csapatban nincs halasi.
Milyen lépéseket kellene tenni ahhoz, hogy a halasi ifjúságot a kézilabda irányába
tereljék. Van-e igény az utánpótlásra?
Hasznosnak itélné, ha az önkormányzat és a KNKSE között működne egy
Munkacsoport, aki közvetítene a két fél között.
Dr. Várnai László polgármester:
Látszatát is kerülni akarja, hogy az önkormányzat a nyakába venné a problémákat.
Ez az elnökség dolga.
Előfordult, hogy egy önkormányzat a csatornázással kapcsolatban az alapján
választotta ki a helyi beruházót, hogy ad-e a helyi futball csapatnak pénzt. Ellene
hivatalból bűntető eljárást indítottak.
Az önkormányzat csak annyit vállaljon magára, amit költségvetési helyzetében
vállalni tud.
A további önkormányzati felelősségvállalásról érdemes még konzultációt tartani, de
az nem terjeszkedhet túl az önkormányzat kompetenciáján.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Nem fordulhat elő, hogy az önkormányzatnak ne legyen NB.I-es kézilabdacsapata.
Az azonban üzenetértékű, hogy ezt a támogatási döntést a képviselő-testület
meghozza, vagy nem hozza meg.
Az egyesület vezetősége érvelhet azzal a szponzorok felé, hogy a képviselő-testület
bízik bennük, és segíti munkájukat.
Kevés halasi játszik a csapatban, de hasonló példa van erre a világban. Más nagy
csapatban is kevés a helyi játékos, de a helybéli fiatalok azért kezdenek sportolni,
hogy egykor a hazai NB_I. -es csapatba játszhassanak.
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Nem megoldás, ha egy klub nem rendelkezik utánpótlással. Van Halason kézilabda
élet. Példaértékű az iskolák közötti bajnokságok. Kinőhetnek innen tehetséges
játékosok.
Civil szervezetek támogatásánál kemény harcokra kell számítaniuk.
Az előterjesztést támogatja.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottságon KNKSE elnökasszonya másként
nyilatkozott az utánpótlás helyzetéről.
Hivatalossá kellene tenni az egyeztetéseket és nem a médián keresztül kellene
üzengetni egymásnak.
Az egyik legbiztosabb támogató az önkormányzat, még ha a 15 millió nem is túl nagy
összeg a csapat költségvetésében.
Szabó Károly képviselő:
Volt a szombati KNKSE meccsen, és innen tolmácsolja az őszinte tiszteletet és
köszönetet az ottani játékosoknak, játékuk alapján. Játékosok egy része valóban
nem helyi lakos, de halasiként küzdenek.
Élsportról van szó, ami drága. Játékosoknak és az edzőnek is értéke van.
Azt kell tisztázni, hogy a csapat tartósan fenn tud-e maradni. Örülne annak ha
tovább tudnának működni. Ennek a sportnak példa értéke van. Amikor egy kicsi
nekifog sportolni, a nagyot nézi!
Jó lenne sportiskolai rendszert kialakítani, focit érintően is és az úszás
vonatkozásában is.
Támogatja a kérelmet, a város nem lehet hűtlen a helyi csapathoz. Legalább a
bajnokság végéig kell segíteni őket . Jó lenne ha addig sikerülne a valós további
működési feltételeket is biztosítani. Szurkolók kicsit támogathatnák ezt a sportot.
Aprópénz is pénz. Holnap 40 E Ft-ot átutal a KNKSE részére.
Váradi Krisztián képviselő:
Kiskunhalason a kézilabda sportnak tradíciója van. Kevés város mondhat el magáról
hasonlót az országban. Örül annak, hogy nemcsak múltja, hanem jelene is van
ennek a sportágnak Kiskunhalason.
A pénzügyi válság rányomja a bélyegét a sporttámogatásokra. A KNKSE
vezetőségének is ezzel kell szembesülnie.
Két évvel ezelőtt, amikor a csapat vezetője elhunyt, az volt a kérdés, hogy lesz-e
egyáltalán Kiskunhalason a továbbiakban kézilabda. Egy év válságos szezon után
az idei teljesítmény mindenképpen pozitív és biztató. Ezért mindenképpen elismerés
illeti őket.
A középmezőnyben maradásért küzdhet a csapat. Bízzanak abban, hogy lesz jövője
a kézilabdának Kiskunhalason.
Az önkormányzat nem lehet egyetlen támogató, szükség van a szponzorokra is.
Bíztató volt, hogy a szakbizottságon jelenlévő szponzor arról nyilatkozott, hogy a
szereplések ilyen sikeres alakulása esetén biztosítani kívánja a támogatást.
Arra biztat minden Kiskunhalasi vállalkozót, hogy aki megteheti, a támogatásban
legyen segítő.
A képviselő-testület mai döntése is gesztus értékű, és a vállalkozók felé legyen
biztató jel, hogy az önkormányzat is ott van a segítők között.
Reméli, hogy a szezont jó eredménnyel zárja a csapat és a szponzorokban erősödik
az a meggyőződés, hogy érdemes őket támogatni.
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Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
A költségvetés elfogadását megelőzően még egyszer indokolt a KNKSE elnökségével
az egyeztetés.
Az fel sem merülhet, hogy a bajnokságot ne tudja a csapat befejezni.
Indokolt és szükséges a támogatás átutalása.
Kéri a képviselők szavazatát a határozat-tervezetről.
No: 11
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 15:04:09
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9/2009. Kth
Női Kézilabda Sportegyesület támogatása.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetése
terhére a Női Kézilabda Egyesület részére 4.000.000.-Ft összegű támogatást biztosít.
Utasítja a jegyzőt, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet módosítását a
következő képviselő-testületi ülés elé terjessze be.
Határidő: kifizetésre: azonnal
rendeletmódosítás beterjesztésére: 2009. március 2.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Nyilasné Rik Gabriella Női Kézilabda Egyesület Elnöke
László Mária Pénzügyi Főosztályvezető
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00011 Új napirendi pont
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az ÚMVP keretében a falumegújításra- és fejlesztésre igénybe
vehető „ Külterületi közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők
korszerűsítésére” benyújtott támogatási kérelem pénzügyi részének módosítása.
Előterjesztés írásban melléklet.
Bizottsági határozatok írásban mellékletek.
Kérdések

Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Beruházás a Leader Program keretében
bonyolódik. Halason mindössze ennyi
támogatást kaptak az Európai Uniós keretből.
Leader program a vidékfejlesztés programja. Vidéken élők életkörülményeinek
javítására hirdették meg.
Nem vonatkozott a program ivóvíz és villanyhálózat kialakítására, esetleg a termelés
elősegítése céljából a víz visszatartási rendszerekre.
Szocialisták uralják a Leader programot. Iroda dolgozója is MSZP érdekeltségű.
Elismerték, hogy ez hatással van a pályázat eredményességére. Jobb lett volna párt
semleges pályázati rendszert megszervezni, de ez nem sikerült.
Polgármesteri Hivatalokban nincs gazdája ezeknek, ezért nyújtottak be kevés
pályázatot. Fogadókézséggel sem találkoztak a Leader Program képviselői a
hivatalban.
Dr. Várnai László polgármester:
Ezt honnan veszi a képviselő úr? Ez nem igaz!
Pajor Kálmán képviselő:
A Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság ülésén Jekő úr mondta,
hogy nincs ennek gazdája és fogadóval sem találkozott a Polgármesteri Hivatalban.
A költségvetési módosítást támogatja.
Halász Balázs képviselő:
Örül annak, hogy az akadálymentesítés szükségességét időben észrevették a
pályázatban és most megvalósulhat.
Kiskunhalas a külterülettel vesz részt a programban. Ha 5 ezer főnél többen vannak,
nem csatlakozhatnak.
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Óriási pénz lehetőség van a kis települések részére. A vidéki örökség megőrzésére
ügyfelenként 200.000 euro igényelhető le , ami három alkalommal megtehető.
Sikeres pályázat esetén 177 millió hívható le összesen.
Erre mozdulni kell a kistelepüléseknek.
Rostás László CKÖ elnöke.
Támogatják az előterjesztést.
Hangsúlyozza, hogy a Tó utcai óvoda játszótér felújításának támogatása nem azért
történik, mert külterületen van, hanem az már évek óta tervezett. Az a tapasztalatuk,
hogy a cigány óvodában minél több játszóeszköz és szemléltető eszköz áll
rendelkezésre, annál jobban be lehet oda szoktatni a gyerekeket.
Az óvodai munka nagyon színvonalas és remélik a berendezés is egyre szebb lesz.
Köszöni az önkormányzat támogatását és kéri, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel
ezen intézmények működését.
Jekő Attila képviselő:
Két órás tájékoztató eredményeként Pajor Kálmánban a hozzászólása szerint, nem
a lényeg maradt meg.
Röviden összefoglalva ennek a programnak a lényegét elmondja, hogy az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 250 milliárd Ft-ot lehetett lehívni
kimondottan vidéki térségek fejlesztésére. Kiskunhalas az első fordulóban nem volt
jogosult és a hasonló nagyságú városok sem, még külterületükkel sem.
Több egyeztetés kellett ahhoz, hogy a tanyás térséget elismerjék vidéki területnek és
így többek között Kiskunhalas és Kiskunmajsa területe bekerüljön a jogosult térségek
közé.
Nagy teljesítménynek számít, hogy egyáltalán részt vehettek a pályázatban. Pályázni
lehetett mikrovállalkozások támogatására, turisztikára, falumegújításra és vidéki
örökségek megőrzésére.
Nagyon széles szegmensű volt, mert a magánszektortól az önkormányzati
illetékességig terjedt.
Az önkormányzatok maguk döntöttek, hogy mire pályáznak. A jogszabályok és a
célterületek széles lehetőséget mutattak. Lehetett felújítani pl. üzlethelyiségeket vagy
szociális bérlakásokat.
Korábbi munkahelyén a Leader Program előkészítését szervezték. Másfél év alatt 250
ügyfél kereste meg őket, ami komoly érdeklődést jelentett.
Igyekeztek munkájukat jól végezni, de a helyi médiák még segíthették volna. A helyi
TV.
Poór Csaba főszerkesztősége alatt nem jelent meg meghívásukra egy
alkalommal sem, vagy a Halasi Tükörbe leadták a legfontosabb információkat, de ott
nem volt hely annak leközlésére.
Továbbra is segít minden érdeklődőnek az iroda.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A Leader Programhoz nagy reményeket fűzött korábban. Több szakmai szervezetnél,
akik külterületen működnek, pl. gazdaemberek vagy méhészek közé is elvitte a
Vidékfejlesztési Iroda szakemberét, hogy tájékoztassa őket a lehetőségekről.
Sajnos különböző okokra hivatkozva nem tudott pályázni senki közülük. Két héttel
ezelőtt ennek a programnak értékelésére tartottak egy rendkívüli szakbizottsági ülést
és ott az összegződött, hogy nem sikerült megszervezni a kellő számú pályázót
Kiskunhalasról.
Külterületen voltak olyan vállalkozók, akik bekapcsolódhattak volna.
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Elhangzott, hogy Kiskunmajsa erősebb volt e tekintetben. Mi az oka annak, hogy
Kiskunhalas város külterületéről alig pályáztak?

Dr. Várnai László polgármester:
Megszakítva a hozzászólást jelzi, hogy az elmondottak tévedésen alapulnak.
Nagyjából a három kistérség arányosan egyformán kapott támogatást. A támogatás
szempontjából indiferens, hogy hány pályázat íródott meg.
Kiskunhalas, Kiskunmajsa és Kiskunfélegyháza szinte azonos támogatást kapott
Az elmúlt héten döntöttek ebben, és még nem hirdették ki. Áprilisban hirdetik ki.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Másik probléma az, hogy az önkormányzati vagy kistérségi munkatársak különböző
emberekhez küldték az érdeklődőket és soha nem volt felelőse az ügynek.
Dr. Várnai László polgármester:
A sikertelenségüket ne hárítsák át a Polgármesteri Hivatal dolgozóira.
Jekő Attila képviselő:
Külterületen vannak erős vállalkozások, de ahogy a tájékoztatón elhangzott,
Kiskunhalas külterülettel nem jogosult mikrovállalkozás fejlesztésre és turisztikai
fejlesztésre. Ezt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium határozta meg.
A tájékoztató a döntés előtt volt .
A Polgármesteri Hivatalban 2008 őszén már elkezdődött az előkészítés, volt felelőse a
pályázatírónak és a benyújtó személyének is. Városmenedzser Kft írta a pályázatot,
ahol tettek látogatást, felajánlották a segítségüket, de a pályázat megírásakor nem
keresték a Városfejlesztési Irodát. Erre utalt a tájékoztatójában.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát elzárja.
Összegzésként elmondja, hogy volt gazdája a pályázatnak kistérség vonatkozásában
a Kistérségi Iroda vezetője, Fődi Gabriella foglalkozott ezzel. Erről a Kistérségi Tanács
kétszer egyeztetett. A támogatási összeget pontosan kiszámolva pályáztak a
kistérségi települések. Az nem volt feladatuk, hogy kijelöljék, a pályázatíró milyen
céllal pályázzon. Sajnálatos módon Zsana települést kizárták. Kisszállás a benyújtott
35 milliós pályázattal szemben 40 milliót kapott iskola felújításra. A kistérségben volt
a legmagasabb pontszámú pályázat. Ezek a hivatalos információk.
Kiskunhalas vonatkozásában is egyeztettek a Vidékfejlesztési Iroda képviselőivel, de
ivóvíz hálózat építésre nem lehetett pályázni.
Ami a kistérségre vonatkozott, a Kistérségi Iroda koordinálta, ami a városra tartozott,
azt Ván László főkertész koordinálta.
Kiskunhalasra is 10 millió Ft érkezett, függetlenül attól, hogy mire pályáztak, mert
ami nagyon kellet volna, az nem szerepelt a programban. A pályázatuk az első
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három között szerepelt, amik általában máskor is hasonló eredményűek szoktak
lenni.
Végül javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.
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10/2009. Kth
Az ÚMVP keretében a falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető
„Kültéri közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők
korszerűsítésére” benyújtott támogatási kérelme pénzügyi részének módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 326/2008. Kth-nál az első rész
változatlanul hagyása mellett, a második részt az alábbiak szerint módosítja.
A Képviselő- testület kijelenti, hogy a támogatás esetlegesen felmerülő előkészítési
költségét és a fejlesztés bruttó bekerülési költségét, 11.986.909 Ft-ot szükség szerint
és folyamatosan biztosítja a 2009. évi költségvetéséből. A beadott kérelem 9.989.091
Ft-os támogatást és 1.997.818 Ft-os önerőt jelent.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Ván László főkertész
László Mária Városfejlesztési és Pénzügyi Főosztály vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont
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12) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Polgármester Átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről.
Előterjesztés írásban melléklet,
Bizottsági határozat mellékelt.
Rostás László CKÖ elnöke:
Megköszöni a népjóléti osztály gyors intézkedését a téli hideg során. A Cigány
Közösségi Házban két helyen osztották a Polgármesteri Hivatal munkatársai a
természetbeni támogatást, hogy minél hamarabb megkapják azt a rászorulók.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek
határozat-tervezet elfogadását.

a
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11/2009. Kth
Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott

döntéseiről.

Határozat
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007(III.07) sz.
rendelet 7.§ (4) bekezdésben foglaltak alapján elfogadja a Polgármesterre átruházott
hatáskörben 2008. évben hozott döntéseiről szóló beszámolót .
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Simon István Népjóléti osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Előterjesztés írásban melléklet.
Bizottsági határozat mellékleve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
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12/2009. Kth
Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság átruházott döntéseiről.
Határozat
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (III.07.) sz.
rendelet 7.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben 2008. évben hozott
döntéseiről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Máté Lajos PKGB elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Előterjesztés írásban melléklet.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
No: 15
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13/2009. Kth
Beszámoló a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről.
Határozat
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (III.07.) sz.
rendelet 7.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Művelődési,
Oktatási és Vallásügyi Bizottság átruházott hatáskörben 2008. évben hozott
döntéseiről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Jerémiás Béláné MOVB elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00015 Új napirendi pont
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
Beszámoló a Településfejlesztési, Idegenforgalmi
Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Előterjesztés írásban melléklet.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések
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és

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
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14/2009. Kth
Beszámoló a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Határozat
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (III.07.) sz.
rendelet
7.§
(4)
bekezdésében
foglaltakra
figyelemmel
elfogadja
a
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság átruházott
hatáskörben 2008. évben hozott döntéseiről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Pajor Kálmán TIVB elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00016 Új napirendi pont
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16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozat melléklet.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
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15/2009. Kth
Beszámoló az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.
Határozat
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (III.07.) sz.
rendelet 7.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Egészségügyi,
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben 2008. évben hozott
döntéseiről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
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Dr. Szász Éva EFSZB elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00017 Új napirendi pont
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya. Halasthermál Kft-nél feltárt pénzügyi hiány rendezése.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékleve.
Dr. Várnai László polgármester:
December 12-én hozott a képviselő-testület egy határozatot, ahol a 13millós hiányt
rendezték.
A Halasvíz Kft 50 millióval tartozik az önkormányzatnak. Ebből a befolyt 50
millióból az önkormányzat ki tudja fizetni a 13 milliót, hogy a Halasthermál Kft
mérlege rendeződjön.
A fennmaradó részből a ki nem fizetett számlák kifizetését rendezik.
A Halasthermál Kft 10 milliós tartozása kivételével a többi tartozást akkor rendezi az
önkormányzat, amikor
a likviditási helyzet megfelelő. Ez az időpont az
adóbefizetés időpontja.
Április 1-jétől új ügyvezetéssel indul a Halasthermál Kft.,
addig javaslatot
terjesztenek be
annak érdekében hogy hasonló helyzet ne állhasson elő a
későbbiekben.
Kérdések

Hozzászólások
Lukács László alpolgármester:
Probléma ott van, hogy egy sajátos háromszög alakult ki a Halasthermál Kft, a
Halasvíz Kft és az önkormányzat között. A hiányt görgeti maga előtt az
önkormányzat, amire megoldást kell találni.
Egyéb más terhek is jelentkeznek ennél a Kft-nél. Közismert, hogy fejlesztés alatt áll
ez a terület , amit egyértelművé tesznek. Ebben az ügyben ezen a héten szerdán
folytatnak további megbeszéléseket. Remélhetően kialakul a javaslat, amit testületi
ülés elé terjesztenek.
El kell érniük, hogy a veszteség eltűnjön az önkormányzat költségvetéséből.

Dr. Várnai László polgármester:
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Más észrevétel nem lévén, a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Jelzi, hogy a „ nem” gombot nyomta meg véletlenül, de „igen”-el akart szavazni.
Dr. Várnai László polgármester:
Tudomásul veszi, de a szavazat úgy marad meg, ahogy a képviselő úr először
lenyomta.
16/2009. Kth
A Halasthermál Kft-nél feltárt pénzügyi hiány rendezése.
Határozat
A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2009. évi költségvetése terhére vállalja a
Halasthermál Kft-nek a Halasvíz Kft-vel szemben fennálló összes tartozásából
20.000.000 Ft megfizetését, két egyenlő részletben, 2009. március 31. és 2009.
szeptember 30. napjáig.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a mellékelt engedményezési szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezető,
Makai Krisztián Halasthermál Kft. ügyvezető,
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt. op. Igazgató
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00018 Új napirendi pont
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Ady Endre u 3.sz.
ingatlan beruházása.

alatti önkormányzati tulajdonban lévő

Dr. Várnai László polgármester:
Bevezetőjében elmondja, hogy kettős tartalma van a határozatnak.
Volt egy Ügyrendi Bizottsági vizsgálat aminek megállapításai kerültek az indokolási
részbe, ezen felül a felelősség megállapítása és a megoldási javaslat található
benne.
Felhatalmazást kapott a novemberi testületi ülésen arra, hogy terjessze elő a januári
képviselő-testületi ülésen, hogy
milyen megoldást válasszanak a tartozás
rendezésére.
Lefolytatta a tárgyalást a Halas Wolf Kft ügyvezetőjével, csatolta az előterjesztéshez
a Kft nyilatkozatát, ami az eredetileg kért 12 millió helyett 10 milliós tartozás
követeléséről szól. A vállalkozó nem kellő körültekintéssel végzett eljárása miatt
valami felelősséget vállalnia kell. A kifizetésnél figyelemmel voltak a város likvid
helyzetére, így ezt az összeget március 10-ét követő adóbevételek beérkezése után
fizetnék ki.
Másik jelzés a határozat-tervezetben, hogy a Városgazda Zrt.-nek a munkák
befejezéséhez felmérést kell végezni, a mindenképpen szükséges munkálatok
feljegyzésével. Ennek összege nem terjedhet tovább 5 milliónál. Be kell hozni a
Képviselő-testület elé a befejezési munkálatok bekerülési értéket és dönteni kell az
önkormányzatnak az ingatlan hasznosításáról.
Csatolt különvéleményeket az Ügyrendi Bizottság kisebbségi véleményét, Szabó
Károly és Kószó János által jegyzett különvéleményét, Dr. Nagy Lajos képviselő
különvéleményét és Lukács László alpolgármester úr különvéleményét.
Szabó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság konkrét feladatot kapott az önkormányzattól, miszerint
utasították a bizottságot a tárgyalások lefolytatására. Minden ülése nyilvános volt.
Megköszöni az együttműködést a segítő munkatársaknak, tisztségviselőknek és a
kívülállóknak.
A bizottság minden tagja egyetértett abban, hogy törvénytelenül készítették elő és
rendelték meg az Ady Endre u. 3. felújítási munkákat. A Városgazda Zrt
vezérigazgatóját tartották felelősnek abban, hogy a közbeszerzési eljárást nem
indította el.
A bizottság kisebbségben maradt tagjai szerint, nemcsak a Zrt. vezérigazgatója és
apparátusa a felelős.
Az előterjesztést tárgyalva az a határozat született 4:3 szavazati arányban, hogy ki
kell venni a határozat-tervezet 1.) pontjából az utolsó mondat kivételével minden
mást.
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Kérdések
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Milyen minőségben
fordult többszöri szóbeli megrendelőként Lukács László
alpolgármester úr a Wolf Kft-hez? Ki hatalmazta fel őt ezekre a megrendelésekre?
Tudott arról, hogy a Wolf Kft az első ütem után jelezte, hogy a II. ütemhez tartozó
feladatot is megkezdte? Ha tudott erről, akkor az Felügyelő Bizottság elnökeként
miért nem jelezte a tulajdonosnak?
Milyen minőségben vett részt tevőlegesen az Ady Endre u. 3. sz. alatti ingatlan
berendezéseinek megrendelésében?
Ki döntötte el, hogy a II. ütem kivitelezési jogát ki nyeri?
Horváth Etelka képviselő:
Alpolgármester úrtól kérdezi, hogy a bizottság meghallgatásain elhangzottak illetve a
begyűjtött dokumentumok alapján nyilvánvalóvá váltak, hogy kezdettől fogva
tudomása volt a beruházásról. Miért nem érezte kötelességének a tulajdonos
önkormányzat tájékoztatását erről a beruházásról és miért nem érezte
kötelességének a tulajdonos képviseletében a Felügyelő Bizottság elnökeként magát
a Felügyelő Bizottságot is tájékoztatni erről?
Szabó Károly Ügyrendi Bizottsági elnöktől kérdezi, hogy
Valaczkai László volt vezérigazgató meghallgatása?

miért nem sikerült

Jekő Attila képviselő:
Ügyrendi Bizottsági ülésen mivel indokolta a többség, hogy az 1.) határozati pont
elejét töröljék?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Kérdése, hogy az internetre felkerült egy hanganyag, ami érintette az Ady Endre u. 3.
ingatlan sorsát. Az Ügyrendi Bizottság elnökétől kérdezi, hogy módjuk volt
meghallgatni a teljes dokumentumot és
mi volt a tapasztalatuk? Valóban
tendenciózusan más irányba beállított megvágott anyagnak minősül vagy az ott
elhangzottakat hűen mutatta be?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdések közül egyre válaszolva elmondja, hogy a határozat-tervezet 1.)
pontjának szöveg törlése szinte érdektelen, mert a bírósági itéletben is a rendelkező
rész és a jogorvoslati rész szerves egységet alkot.

Szabó Károly képviselő:
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Szeretné tisztázni azt az állítást, miszerint az alpolgármester úr azt mondta, hogy
nem kapott meghívót a bizottsági ülésre, mert az nem igaz. Dokumentummal tudja
igazolni.
Milyen alapon mondhatja azt a WOLF Kft,
hogy
idézi : ..”Lukács László
alpolgármester úr az Ady 3.sz. alatti kivitelezési munka folytatásáról egyeztetéseket
kezdeményezett, mely egyeztetésre meghívták a Nagycsaládosokat és a
Mozgáskorlátozottakat is.”
„Egyértelműen többször szóbeli megrendeléssel élt.Ugyanis kivitelezőként a
megkezdett munkálatokat szerződés és megrendelés hiányában leállítottuk.”….”
„Előbb többször biztosított bennünket a megrendelés érvényességéről a civil
egyesületek előtt és pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról.” A Wolf Kft vezetője
szerint: a „ Kivitelezési munkák folytatása mellett azért döntöttek, mivel Lukács
László alpolgármester úr megerősített minket a megrendelés érvényességéről és a
pénzügyi fedezet meglétéről.”
Ilyen és ehhez hasonló információt kaptak.
Milyen minőségben mozgatta Szász Mártont, Aradszky Montikát, Szilágyi Pál
Ferencet, Dóka Józsefet, jogászokat Dr. Szente Zsolt, Dr. Krammer Balász, Dr. Jágity
Zsuzsa, és Hegyes Edina személyeket? Melyik funkciójában intézkedett?
Maga is leírja. „ Rendszeresen és elismerésre méltóan sokat tevékenykedett az Ady
Endre u. 3.-ért.”
Lukács László alpolgármester:
Úgy látja, hogy az üldözési mánia folytatódik.
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy ez az Ügyrendi Bizottság úgy
tűnik neki ( erre dokumentumokkal rendelkezik) hogy úgy működik mint valami
szocialista brigád és „OO-ás” ügynökként magánnyomozásba fogott néhány
munkatárs
Világosan beszélnek a dokumentumok, amit egyébként Szabó Károly nem vett
figyelembe sem a jelentés elkészítésekor, sem a meghallgatások során, sem a
bizottsági ülések levezetése során, semmikor sem.
Ezt önmagában is felháborítónak tartja, amit többször kifejtett már.
Szakértői jelentést hiányol. Meg kellett volna olyan szakembereket is kérdezni, akik
aláírással adtak volna szakvéleményt, és erre lehetett volna építeni bármiféle
vádaskodást.
Amit Szabó Károly vezetésével elvégeztek az nem más, mint egy politikai
hajtóvadászat, amiben semmiféle közösséget nem vállal. Többször elmondta, leírta,
közreadta, nyilatkozta, semmilyen minőségében nem vett részt, sem arra irányuló
utasítást nem tett.
Ha ezt bárki számon kérte volna, azt meg is mutatta volna. Az egy másik történet,
hogy amikor egy adott cég felvállal felelősséggel egy munkát, a Felügyelő Bizottság
elnöke a számonkérés szintjén megjelenik a cégvezetésnél, meghívás esetén. Ebben
a kérdésben tovább magyarázkodni sem mást tenni, nem kíván.
A tulajdonosi értesítés számonkérésére válaszolja, hogy
önmaga három
előterjesztést készített elő ebben a témakörben. Nem is beszélve arról, hogy nyolc
kabinet ülés jegyzőkönyve szerint, ezek szóba kerülnek. Márciustól szeptember 22-ig.
Meg kellett volna kérdezni ezt is a vizsgálat során.
A Felügyelő Bizottsági üléseken szintén így volt.
Dr. Nagy Lajos tudja, hogy a Felügyelő Bizottság több esetben informálódó ülést is
tartott, amiről jegyzőkönyv nem készült és akkor is szó volt arról, hogy az Ady 3-at
rendbe kell rakni. A felújítást jól kell megcsinálni és törvényesen kell megcsinálni.
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Most az ő nyakába varrják, hogy azt miért nem csinálta meg aki egyébként ezért
felelős volt? Meglehetősen furcsának tartja ezt az álláspontot. Továbbra is azt
gondolja, hogy politikai szinten játsszák ezt a nem kis játékot.
Most is arra kér mindenkit, ha bármi gyanújuk van, tegyék meg a megfelelő
lépéseket. Jelentsék fel! Ezt már többször elmondta. Ha nem tudják mindezt
megvédeni a bíróság előtt, akkor be kell fejezni a hamis vádaskodást teljes
mértékben.
Az a véleménye, hogy az előterjesztés ugyanott tart, ahol tavaly novemberben.
Valóban ez a cég a maga által vállalt beruházástól kívánt elállni ismert pénzügyi és
egyéb okokból. Amennyiben az önkormányzat a megkezdett beruházást méltányolja,
a város számára egy fontos kulturális örökséget meg tud őrizni, a régi kiskaszinónak
a funkcióját vissza tudja adni és azok a civil szervezetek akik erre igényt tartanak –
ezt korábban már sokszor bejelentették – igénybe vehetik és az önkormányzat
hozzájárulása bizonyára meg is lesz.
Ezt a célt lássák maguk előtt. Aki pedig ebben nem járt el helyesen, és operatív
szinten nem tudta végigvinni ennek a beruházásnak minden részletre kiterjedő
feladatait, annak felelnie kell ezért.
Maguk részéről mindent megtettek mind a Felügyelő Bizottság részéről, mind
tulajdonosi szinten, hogy ez korrekt módon menjen végig. Ha ebben mindenféle
áthallásokat és politikai játszmát kívánnak belevinni, tegyék meg, de a határa ennek
elérkezett, túl is csordult ezen. Elnök úr figyelmébe ajánlja, ha nem tudta elolvasni
amiről többször tett nyilatkozatot, akkor ezeket a dokumentumokat részletesen el kell
olvasni. Azok világosan kimondják, pont a Halas Wolf Kft esetében, hogy ebben
nem szerepelt megrendelőként. Halasi Városgazda Zrt részéről történt mindegyik
megrendelés. Kéri tudomásul venni és ezt a részt lezárni.
Szabó Károly képviselő:
Hozzá intézett kérdésre, miszerint Valackai László volt vezérigazgatót miért nem
hallgatta meg az Ügyrendi Bizottság, azt válaszolja, hogy hívták, de azt a
tájékoztatást kapták, hogy a volt munkahelyéről a személyi anyagát sem vette át és
nem lehetett elérni.
Az Ügyrendi Bizottság minden tagja a teljes vizsgálati anyagot megkapta, tehát
mindent el tudtak olvasni. A hangfelvétel fél oldalnyi leiratát kapta meg a bizottság.
A határozat-tervezet első pontjából a törlést nem indokolta meg a FIDESZ frakció .
Amit a kisebbségi véleményben megfogalmaztak, az dokumentumokkal bizonyítható.
Szilágyi Pál Ferenc (ÜGYREND) képviselő:
A FIDESZ frakció részéről azért törölték a határozat-tervezet első pontjának első
részét, mert az előterjesztés tartalmi részében megtalálható volt az a szöveg.
Aradszky Lászlóné (ÜGYREND) képviselő:
Azért kérték a határozat első pontja elejének törlését, mert az előterjesztés szöveges
részében ugyanez megtalálható, és a határozat utolsó pontjában a jogsértés szó
szerepelt. Kéri máskor pontosan idézni a bizottsági ülésen elhangzottakat.

Dr. Várnai László polgármester:
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Megjegyzi, hogy nem ott tart az előterjesztés mint novemberben, mert akkor arról
szólt, hogy azonnal ki kell fizetni a Wolf Kft munkadíját minden megállapítás nélkül.
Mára tisztázták , hogy jogszabálysértéssel történt a beruházás.
Kötelezettséget vállaltak arra, hogy megfelelő likvid helyzetben az önkormányzat
kifizeti a tartozást. A Wolf Kft saját kellő körültekintésének elmulasztását is
elismerte.
A Wolf Kft vezetésével két alkalommal tárgyalt, de soha nem tapasztalta, hogy a
beruházási munkáktól visszalépett volna. Soha nem mondta ezt. Azt hangsúlyozta,
hogy a pénzére szüksége van, mert nem beruházóként hanem kivitelezőként vett
részt a felújításban.
Szabó Károly képviselő:
Kérdéseire egyáltalán nem kapott választ.
Dr. Várnai László polgármester:
Azt kéri, hogy a hozzászólások során tisztázzák a kérdéseket is.
Hozzászólások
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Kérdésére ő sem kapott választ.
Meglévő dokumentációk alapján
elmondja, hogy a szóbeli megrendelésről
a
kivitelező 2008. 06. 25-i testületi ülés után adott egy nyilatkozatot, hogy nem áll
módjában figyelembe venni a szóbeli megrendelést. Az adott ingatlant illetően
további egyeztetéseket kezdeményez a Felügyelő Bizottság elnökével Lukács
Lászlóval, aki a mai napon
is szóbeli megrendeléssel fordult hozzájuk és
megbeszélést hívott össze.
Amit Szabó Károly elmondott az előbb, erre meghívta a Nagycsaládosok Egyesületét ,
Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesületét, ahol az ő jelenlétükben többször
szóbeli megrendeléssel élt. A vizsgálati anyagból idézi:
„Kivitelezőként a megkezdett munkálatokat szerződéses megrendelés híján
leállították, de az ő többszöri biztosítására és ígéretére a megrendelés
érvényességéről és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról, ezt tovább folytatták.
Az alpolgármester úr az irodájában történt megbeszélésen ismételten szóbeli
megrendeléssel élt és kérte, hogy az írásos szerződés elkészüléséig tegyék az
épületet használhatóvá, a hét végi rendezvény lebonyolítása miatt. „Ez a kivitelező
álláspontja.
Második kérdése az volt, hogy tudott-e arról, hogy a második ütem elkezdődött?
Az átadás- átvételi jegyzőkönyv második oldalán a Wolf Kft ügyvezetője írja. „ A
kivitelező kéri a beruházót, hogy a II. ütemben mielőbb megbízási szerződést kössön
kivitelezővel az alábbi I. ütemhez nem tartozó megkezdett munkák miatt.” Van egy
felsorolás, majd ..
„A
felsorolt munkákat megkezdtük, erre hivatkozva kérnénk mielőbbi
állásfoglalásukat tudatni velünk, mert az anyagokat megvásároltuk, és elkezdtük a
kivitelezést.”
Ezt ismerni kellett volna a Felügyelő Bizottság elnökének.
A következő kérdése az volt, hogy miért vett részt a beruházásban és a berendezések
beszerzésében.
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Erre egy újabb vállalkozó levelét olvassa fel: „ Előadni kívánjuk, hogy 2008. június
elején Szász Márton jelezte, hogy a Kiskunhalasi FIDESZ Iroda felújításra kerül,
melynek bútorozásához ajánlatot kér július első harmadára. A helyszíni felmérés
Szász Márton és Csorvási Kata jelenlétében és instrukciója alapján megtörtént, ezen
ajánlat 1.247.773 Ft bruttó összeg.”
Szász Márton és Lukács László túlzottnak tartva a konyhai rész terjedelmes
bútorzatát, azokat lecsökkentve átdolgozásra visszaadták az árajánlatot. A
következő változat 837.566 Ft-ról szól, ezen változat az összegszerűséget és
tartalmát tekintve Szász Márton ismét egyeztette Lukács Lászlóval, aki megfelelőnek
találtak.”
Azt is kérdezte, hogy mikor írtak ki nyilvános pályázatot, mert alpolgármester úr írja
2008. szeptember 11-én Jágity Zsuzsannának címzett levelében: „ A felújításban
közreműködő cég Halas Wolf Kft elnyerte a kivitelezési jogot, majd megegyezés
született arról, (lehet, hogy csak szóban), hogy a II. ütemet a támogatók és a várt
pályázati támogatások reményében elvégzik kb. 10 millió Ft értékben.”
Ezekre a kérdésekre kért választ. Az alpolgármester úr válasza nem volt kielégítő.
Le kell vonni a tények alapján a következtetéseket és el kell gondolkodni a
továbbiakon.
Horváth Etelka képviselő:
Kérdésére választ kapott, de az ellenkezik a dokumentumok tartalmával.
Alpolgármester úr azt állította, hogy ő a munkálatok megtervezésénél nem vett részt.
A meghallgatási dokumentumokból egyértelműen világossá válik, hogy február 11én ő maga kérte ki az Ady Endre u. 3. dokumentumait a TÖV Kft-től és azt egy
levél kíséretével küldte át a Városgazda Zrt-be Valaczkai László vezérigazgató
úrnak.
Ebben az időben Dóka József építész elkezdi a tervek készítését is, tehát bizonyosan
tudott róla.
Felügyelő Bizottsági elnökétől azt a választ kapta, hogy a bizottsági jegyzőkönyvek
már kezdettől fogva tartalmazzák ennek a témakörnek a tárgyalását.
Az előterjesztésben a kisebbségi véleményben és Dr. Nagy Lajos különvéleményében
is az szerepel, hogy a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvei június előtt nem szólnak
erről a felújításról.
A válasz tartalmát a dokumentumok nem hogy alátámasztják, hanem épp
ellenkezőleg.
Váradi Krisztián képviselő:
Véleményét nem az Ügyrendi Bizottság megállapításai alapján alakította ki, annak
ellenére, hogy a megállapításaival egyetért.
A dokumentumok azt támasztják alá egyértelműen, hogy
Lukács László
alpolgármester úrnak a kezdetektől tudomása volt, sőt figyelemmel kísérte,
instrukciókat adott a beruházáshoz.
Erről tanúskodik az internetre felkerült hanganyag is, ahol Lukács László mondja el,
hogy ő is szerez pénzt a megyétől és Szász Mártonnak utasításokat ad, hogy
bútorokat, asztalokat, székeket szerezzen be. Azt is mondja, hogy nem most kell
megnyitót csinálni, arra ráérnek szeptemberben. Ezek olyan tények, amik cáfolják az
alpolgármester által elmondottakat.
A határozat-tervezet az Ügyrendi Bizottság záró összegzését tartalmazza, amelyeket
ki lehet vetetni egy-egy szavazással, de ezek megtörténtek.
Nézzék a tényeket::
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A képviselő-testület mint tulajdonos hozzájárulása nélkül készült a beruházás.
Soha semmiféle hozzájárulása a testületnek nem volt.
A legelképesztőbb számára az összes dokumentum közül, amit Valaczkai László
vezérigazgató írt a polgármester úr azon érdeklődésére, hogy mi is történik az Ady
Endre u. 3. alatt. Erre a következő válasz érkezett:
„A munkálatok jelenleg is zajlanak, azonban ezek semmilyen költséggel nem járnak,
kötelezettséggel nem terhelik sem a
város sem a Halasi Városgazda Zrt
költségvetését.”
Ennyit arról, hogy Valaczkai úr mennyire volt tisztában azzal, hogy mi milyen
költséggel jár.
Amikor utólagosan ezt a kialakult helyzetet a képviselő-testület jóváhagyta majd
határozatot hozott, akkor azt fogadták el , hogy soha ilyen még egyszer meg nem
történik.
Ezt mindenki elfogadta, még az alpolgármester úr is, aztán kiderült, hogy a
munkálatok folynak tovább, újabb költségeket generálva, amelyekről írásos
megrendelés, szerződés a mai napig nincsen.
Ez a második bizottsági megállapítás, hogy megrendelés és szerződés nélkül történt
a beruházás, amit szintén ki lehet szavazni, de ez tény.
Pénzügyi fedezet hiányában történt a beruházás. A Városgazda Zrt
menedzsmentjének illene tudni, hogy fedezetnek nevezzük azt, amit a tulajdonos
határozatban jóváhagy. A tulajdonos nevezetesen az önkormányzat
Közbeszerzés szabályainak figyelmen kívül hagyása szintén tény.
Mindent összefoglalva egyértelmű, hogy Lukács László teljes egészében a képviselőtestület háta mögött folytatta ezt a beruházást, pedig neki mint a Felügyelő Bizottság
elnökének az lett volna a kötelessége, hogy a tulajdonos érdekeit képviselje.
Ezért módosító javaslata, hogy a képviselő-testület Lukács Lászlót a Felügyelő
Bizottság elnökét hívja vissza, mert nem hajtotta végre a törvényi kötelezettségéből
fakadó feladatait.
Kószó János képviselő:
Ennek a zűrzavaros ügy vizsgálatának végére értek, ez az előterjesztésből
megállapítható. Még használható állapotba kell hozni az épületet, ami a képviselőtestület előzetes hozzájárulásával fog megtörténni.
Ennek a történetnek jelentős tanulsága van. Az önkormányzat az nem 13 fő FIDESZes képviselőből áll, hanem 24 fő képviselőből.
Amikor a Felügyelő Bizottság elnöke a tulajdonos képviseletében jár el és a
tulajdonos érdekében tevékenykedik, nem a 13 FIDESZ-es frakció taggal kell
megbeszélni a feladatokat, hanem a képviselő-testület előtt.
A beruházás lebonyolítása elfogadhatatlan.
Eljutottak arra a pontra, amikor érdemes igazat mondani.
A dokumentumok alapján 8 kabinet ülésen volt szó az Ady Endre u. 3. ügyéről,
akkor ne felejtsék el, hogy márciusig nem volt erről szó, pedig az alpolgármester úr
február óta tudta, hogy folyik az előkészítése Dóka József építésznél a megrendelést
ő adta és az ingatlannal kapcsolatos dokumentációt ő kérte ki. Tájékoztathatta volna
a kabinet ülést és az önkormányzati képviselő-testületet is. Ez nem történt meg.
Márciusban, amikor testületi ülésen az addigiakat megpróbálták rendezni annak az
igéretnek a birtokában, hogy további ilyen ügyek nem lesznek, akkortól kezdve, az
első ütem ügyei kerültek a kabinet ülésen napirendre. Arról nem esett szó a nyár
közepéig, hogy ott mégis folyik valamilyen munka.
Lehet, hogy nyolcszor beszéltek a kabinet ülésen erről, de nem az ügynek az érdemi
részéről. Nem arról, hogy tovább kell folytatni a beruházást.

68

Érthetetlen az ügy kezelése, mert ha eldöntötte a többségi frakció, hogy az épületet
felújítja, aminek a gazdasági koncepcióban szerepelnie kellett volna, testület elé
kellett volna terjeszteni.
A félreértés ott van, hogy nem 13 főből áll a képviselő-testület.
Nem elég, hogy a frakción belül egyeztetnek.
Egyébként ez nem politikai üldözés, mert ha van gazdaságilag megállapítható
konzekvenciája az ügynek , azt megállapítja az ügyészség.
Arra azonban rá kell világítaniuk, hogy mi volt szabálytalan és törvénytelen. Mi az
ami személyesen Lukács Lászlót mint alpolgármestert vagy mint Felügyelő Bizottsági
elnököt terhel. Működésének szabályszerűsége és jóhiszeműsége oldaláról milyen
ítéletet lehet mondani.
Egyetért azzal a javaslattal, amit képviselőtársa mondott, hogy a Felügyelő Bizottság
elnökeként Lukács László nem hajtotta végre a jogszabályban előírt feladatait a
tulajdonos felé, tehát hívják vissza.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Ügyrendi Bizottság határozatát ismerteti, amelynek alapján a határozati javaslat
első pontjának első részét törölni kérték. Hangsúlyozza, hogy nem mentek szembe a
saját döntésükkel.
Január 19-én az Ügyrendi Bizottság 4 igen és 3 nem szavazattal az Ady Endre u.
3.szám
alatti
önkormányzati
tulajdonú
ingatlanon
végzett
beruházás
jogszerűségének vizsgálatával kapcsolatosan az alábbi megállapítást tette:
„A Halasi Városgazda Zrt vezérigazgatója adta meg törvénytelenül a megrendelést a
kivitelező felé és őt tartja hibásnak abban, hogy nem indította el a közbeszerzési
eljárást a beruházással kapcsolatosan.”
Ezt a határozatot hozták és ezzel ellentétben a határozat szövegében, ami az
előterjesztés szöveges részében is megtalálható, több mondatban felvezetik azt, hogy
mi is vezetett addig, hogy ezt a határozati javaslatot meghozzák.
Azért nem akarták szerepeltetni a határozatban ezt,
mert az előterjesztés
tartalmazza és a határozatban egy mondatban a jogsértésekre utalnak.
Aminek alapján beírták a határozatba az általuk kivett részeket, az a kisebbségi
vélemény volt , amit ismertetni kell a testületi ülésen, de még soha nem volt úgy,
hogy a kisebbségi vélemény legyen a döntő tartalma a későbbi határozati
javaslatoknak.
A bizottsági ülésen eléjük került egy jelentés, amit az elnök úr készített. Elmondták a
véleményüket, amit 30 oldalas jegyzőkönyv rögzít. Ezt mindenki megkaphatja és
elolvashatja. A jelentéssel kapcsolatban azt mondták, hogy a jelentés műfajától
messze eltér, azt is hangsúlyozták, hogy az a médiának szóló publicisztikának felel
meg.
Tárgyilagosságra
kellett
volna
törekedni.
Semmilyen
szubjektív
megjegyzéseknek nem adhatott volna hangot, de ezzel tele volt. Egyes személyre
hangolt saját véleményt tartalmazott. A jelentés végén a következtetetéseket nem
tudták elfogadni, ezért ezzel is indokolhatják azt, hogy a határozati javaslat
szövegéből kivetettek egy részt.
Teljesen abszurdnak, megalapozatlannak és nem bizonyítottnak tartották. Felmerült
még az ártatlanság vélelme, amit korábban a baloldalt érintő ügyekben állandóan
hangoztattak, most fel sem merült.
A jelentést és annak a következtetéseit nem fogadták el és ezt rögzíti a bizottsági
jegyzőkönyv is.
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Az Ügyrendi Bizottság munkája során többször hangoztatták, hogy nem jogszerűen
működik. Ezt figyelmen kívül hagyták. A kezdetek kezdetétől, amint megkezdték
munkájukat, napirend elfogadása nem volt, napirendeket nem szavazták meg,
módosító javaslatokat nem szavaztatott meg az elnök úr. A többségi véleményt nem
vette figyelembe, önhatalmúan a jegyzőkönyv is rögzíti, hogy elnöki mivoltjára
támaszkodva hozta meg a döntéseket és hívta össze a következő üléseket. Ezt
többször hangoztatták, hogy elfogadhatatlannak tartják, de ő ezzel nem törődött. Azt
mondta. „ Jól van ez a maguk véleménye, ez meg a mi véleményünk.” A kisebbségi
véleményt, ami két főé volt illetve még egy harmadik társuk véleménye volt, ami
külön volt, azt vették inkább elfogadhatónak a többségi véleménnyel pedig igazából
nem foglalkoztak.
Jekő Attila képviselő:
Frakciótársa ennek a vizsgálatnak a lényegét nagyon jól összefoglalta. Abban a
szerencsés helyzetben vannak, hogy nekik nem kell itt ítéletet mondani, folyik a
rendőrségi vizsgálat, ami az egész Városgazda Zrt. tevékenységét vizsgálja.
Ott kiderül, hogy van-e egyáltalán valakinek és, hogy kinek van büntetőjogi
felelőssége.
Más oldalról közelítené meg ezt az esetet, a bizalom oldaláról.
Felteheti azt a kérdést, hogy ezek után a vállalkozók és önmaguk is hogyan
bízhatnak az önkormányzatban, az önkormányzatiságban, hiszen felolvastak
kollégái néhány levelet, miszerint vannak olyan csalódott vállalkozók, akik a mai
napig várják a pénzüket. Nincsenek kifizetve és ők jóhiszeműen jártak el. Ezek után
a kiskunhalasi vállalkozók hogy mernek majd az önkormányzatnak dolgozni, illetve
mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem kapják meg a fizetésüket?
Itt az önkormányzatnak helyt kell állnia és a tartozást rendeznie kell.
A bizalomnak van egy másik oldala, amit az önkormányzati testület is
megkérdőjelezhet alpolgármester úr felé, mint a Felügyelő Bizottság elnöke felé.
Hasonlít a jelenlegi helyzet ahhoz a nyári időszakhoz, amikor Valaczkai László
vezérigazgató megbízásáról tárgyaltak. Akkor is hasonló érvek hangzottak el a
FIDESZ Frakció részéről. Azóta tudják, hogy olyan ember mellett álltak ki, akivel
szemben a bizalomvesztés jelei már megbízásakor mutatkoztak.
Alpolgármester úrnak is meg kellene ezt a kérdést fontolnia és
a vizsgálat
befejezéséig
a Felügyelő Bizottságban ilyen minőségben nem kellene vállalni
munkát.
Ez a bizalmat a lakosság részéről,
az önkormányzat és a Városgazda Zrt.
vonatkozásában visszaállítaná.
Aradszky Lászlóné (ÜGYREND). Képviselő:
Nem szeretné, ha a lakosságot félretájékoztatnák és elveszítené az önkormányzat a
bizalmukat.
Jekő képviselőtársa azt említette, hogy több vállalkozó nincs kifizetve. Szeretné, ha
ezt a polgármester úr pontosítaná. A bizottsági üléseken is elhangzott, hogy minden
beszállító ki van fizetve. Az előterjesztésben érintett vállalkozó felé van tartozásuk,
aminek kifizetése talán márciusig megtörténik.
Ne hagyjanak kételyeket az emberekben és a halasi vállalkozókban.
Pajor Kálmán képviselő:
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Jekő úr büntetőjogi felelősséget emleget. Az Ady Endre u.3.-al kapcsolatban ezt a
kategóriát nem emlegetheti, mert a szóba jött beruházási összegeket a műszaki
szakértők megtalálták az épületben, tehát egy fillér el nem tűnt.
Egy önkormányzati tulajdonú épület szabálytalan felújításáról van szó.
Valamikori kiskaszinó a város múltjához tartozik. Egyike az amúgy is kevés
történelmi emléküknek. Ez a polgári olvasókör 1862-ben alakult 1903 óta itt volt a
székháza. A polgárok társas és a társadalmi életének színtere volt évtizedekig.
Nem volt arról szó, hogy ki hanyagolta el annyira, hogy csak tetemes felújítási
összegekkel lehet újra használni. Bűnös hanyagság idején senki sem kiabált a
felelősökért, média téma sem volt soha.
Ezt a lerobbant épületet meg akarta vásárolni egy vállalkozó, nyilvánvalóan ár alatt
megvette volna és társasházakat épített volna a helyére.
Ez a dolgot menti, hogy meg kellett volna az épületet őrizni az utókornak.
Ez nem menti a felújítás szabálytalankodóit, de egy – két műszaki ember hamar
tisztázza, hogy mi készült el, hogy van-e az ügymenetben szabálytalanság. Nem erre
terelték az ügyet, hanem politikai jellegű botránykeltésről volt szó.
Megérti a baloldal politikai ellenszenvét irántuk, annak ellenére, hogy többször
elmondták már ők is, hogy szabálytalanul kezdődött el, túlzott jóhiszeműséggel
bíztak a civil szerveztek sikerében, és elhamarkodták a munkák indítását. Ez
egyértelmű, de hogy ebből az ügyből ekkora politikai botrányt kreálnak, erre nem volt
Szabó Károly úrnak felhatalmazása. Túllépte a hatáskörét.
Az alpolgármester úr mondhatná, hogy hallani sem akar róla, ( hasonlót mondott
már a polgármester úr is a Zuschlag ügy kapcsán) de az Ady Endre u. 3 sz. alatti
épület felújítása bő terjedelemben minden halasi médiában ott van, mint a hatalmas
botrány.
Az, hogy az MSZP-s pártelnök elszámolt volna a Zuschlagtól kapott milliókkal, vagy a
Váradi, Jekő, Vízkeleti csapat elszámolt volna mint Ifjú Szocialista ugyancsak a
kapott milliókkal, erről semmiféle oknyomozást egyik halasi média sem tesz.
Ez a FIDESZ alá gyűrt média.
Nem kétséges, hogy gyűrte maga alá és ki tartja maga alatt a helyi médiát.
Vízkeleti Szabolcs (ÜGYREND) képviselő:
Pajor Kálmán kérdezi, hogy milyen bűntető ügyről beszélnek.
A közbeszerzés szabályainak figyelmen kívül hagyása, bűncselekmény.
Később azt mondja, hogy valóban szabálytalanul építkeztek az Ady Endre u. 3.-ban,
csak társai kivetették a határozatból azt a részt, hogy szabálytalanul dolgoztak itt.
Ez teljes káosz, nem is érti, hogy mi zajlik ezekben a fejekben, amikor ilyen
határozatokat hoznak.
A személyes megtámadtatása azt válaszolja, hogy koránál fogva nem lehetett ifjú
szocialista soha. 35 év alatt léphetnek be ebbe a szervezetbe. Amikor a pártba lépett
már 37 éves volt.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Ez a képviselő-testület 16 szavazattal bízta meg a bizottságot hogy végezze el a
vizsgálatot. Ez volt az alapja az eljárásnak.
Ha a végeredménytől kezdené a vizsgálódást, elgondolkozna azon, hogy csak a
Valaczkai László a hibás-e. Ismeri annyira Valaczkait, hogy nem magától találta ki
ezt a felújítást. Ezt más ötlötte ki, nem kívánja vizsgálni annak személyét.
Mások most eltűnnek, és őt tolják előtérbe. Akik a döntést meghozták, nincsenek
sehol.
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Van még egy anyag, ami a különvéleményekből hiányzik. Meghallgatáskor Szász
Márton és Dózsa úr egybehangzóan azt mondták, hogy februárban már készült egy
munka, amiben ennek a háznak a felújítási költsége közel 36 millió Ft. volt. Ezt már
akkor valaki megrendelte és valakik tudták, hogy ez nem 15 milliós beruházás, mint
ahogy az március 31-én elhangzott.
A Felügyelő Bizottságban először június 4-én hangzott el, hogy Ady Endre u. 3.
Akkor is ő mondta. Arról volt szó, hogy a Harangos téri csarnok vételét vizsgálják
felül, a strand beruházással és ő egészítette ki azzal, hogy az Ady Endre u. 3.
beruházását is vizsgálják felül.
A dolog érdekessége, hogy június 9-én megindult a II. ütem. Akkor már erről a döntés
megvolt, de azt senki nem ismertette. Júniusban még kétszer ülésezett a Felügyelő
Bizottság, amikor Valaczkai László vezérigazgató felállításával foglalkoztak.
Itt jegyzi meg kitérőül, hogy pénteken egyhangúan úgy döntöttek, hogy a
vezérigazgatónak fel kell állnia, hétfőn egyedül maradt ezzel a véleményével.
Akkor már nagyban folyt a munka az Ady Endre utcában. Semmiféle tájékoztatást
erről nem kaptak. Lehet, hogy volt informális Felügyelő Bizottsági ülés, de azt
kijelenti, hogy ilyen ülésen nem vett részt. Ő először szeptember elején hallott arról,
hogy itt valami újabb munkák történtek, amikor ülésezett a Felügyelő Bizottság, ahol
a Wolf Kft képviselője jelen volt. Ez mind ellenőrizhető a Felügyelő Bizottság
jegyzőkönyveiből.
A határozati javaslatról a polgármester úr véleményétől eltérő véleménye van.
Szerinte jobb ha benne van a határozatban a jogsértés. Ha valakit vádolnak ( mint
jelen esetben a Valaczkait), akkor indokolják meg, hogy miért.
Ha megjelenik a határozat a Halasi Tükörben, ott úgyis csak annyi lesz, hogy
„ Valaczkai jogot sértett.”
Fenntartja különvéleményét. Nem mondja azt, hogy alpolgármester bármit is
megrendelt, hogy tudott róla, de azokat ő maga írta le. ( Akkor amikor azt írta, hogy
kérte a céget, hogy végezzék el a munkát.)
A felelősségét érintette a saját beadványában azért, mert alpolgármesterként és
Felügyelő Bizottság elnökeként is, tájékoztatást kellett volna adnia a képviselőtestületnek erről a beruházásról.
Jerémiás Béláné képviselő:
Részt vett az Ügyrendi Bizottsági üléseken
egy kivételével. A rendelkezésre
bocsátott iratokat áttanulmányozta. Január 5-i ülésen érzett egy olyan szándékot Dr.
Fődi István jelentésének megismerésénél, hogy a megoldás is körvonalazódik, mert
az adott rá lehetőséget.
Azt akkor megszavazták, hogy ez legyen az alapja a további tárgyalásoknak.
Az előterjesztésben az jelenik meg bizonyos mértékben.
Ezt követő üléseken
elszabadultak az indulatok, illetve úgy változtak, hogy egy személyre hegyeződtek ki
ezek a megállapítások. Mindenképpen felelőst vagy felelősöket akart a bizottsági
elnök produkálni. Végül ez meg is történt.
Azt lehet mondani, hogy ez igen jó kezdeményezés volt, a pénz nem tűnt el, hanem
beépítésre került. Lényegében egy értéknövelő beruházás történt. Kiskunhalason egy
régi épület újult meg, közösségi épület lehet ha befejeződik, ahol civil szervezetek
jelenhetnek meg, használhatják, sőt számítanak is rá.
Azért mert az alpolgármester figyelemmel kísérte, azért nem lehet őt elmarasztalni.
Örül annak, hogy az előterjesztés vége arról szól, hogy milyen megoldást kell követni.
Feleslegesnek tartja azt a durva támadást, amit a kisebbség részéről tapasztalnak
és amit ellenük elkövettek az újságban, a Halas TV-ben.

72

Dr. Komáromi Szilárd képviselő.
Az utolsó véleményt túlzottnak tartja. Ő még semmiféle véleményt nem fogalmazott
meg. Kéri, hogy a kisebbségben tegyen különbséget Jerémiás Béláné.
Nem érti ezt az elmérgesedett vitát. Érti, hogy van támadás és védekezés, mert a
politika ilyen, de ha visszamennek a kiindulási pontra, akkor nem érti, hogy miért így
kezdtek hozzá.
A 13 szavazattöbbséggel rendelkező képviselői csoport képes arra, hogy egy városi
politikai igényt teljesíteni tudjon. Miért nem ezen az úton haladtak?
A Városgazda Zrt -vel szemben azért emelte fel a hangját mindig, mert kettős hatalmi
rendszer eredménye volt, mert igény jelentkezett arra, hogy az önkormányzati
döntést kikerülve lehessen beruházni.
Elindult egy engedély nélküli építkezés, nem vizsgálja annak személyi
konzekvenciáit Ilyen luxust nem engedhet meg egyik párt sem. Bízik abban, hogy
akár a Zrt mostani vezetése hitet tesz amellett, hogy több ilyen beruházás nem lesz.
Drága tanulópénzt fizettek, mert mindenki hitelt vesztett lett ebben a testületben.
Akkor tudnak ebből kijönni, ha ilyen ügyek soha többet nem lesznek. Ebben bízik.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Szabó Károly azt mondta, hogy ő az alpolgármester úrnak bizonyos dolgokat
megrendelésre tesz. Nem érti, hogy mire gondol. Az Ügyrendi Bizottsági ülésre vitt be
egy dokumentumot, amit a Halas WOLF Kft vezetője küldött.
Ha a nyilatkozatára gondolt, az a FIDESZ frakció véleményét tükrözte.
A döntések az elnökre és a tagokra is vonatkoznak. Amikor leszavaztak néhány
indítványt, az ugyanúgy élt tovább, mintha semmi nem történt volna.
Voltak sérelmek, ezért történt meg a nyilatkozat.
Váradi Krisztián szerint már 40 milliónál tart a beruházás. Volt egy 15 milliós döntés,
amit a Halas Városgazda Zrt felé úgy juttattak el, hogy elkezdik a beruházást saját
forrásból és majd azt az összeget visszafizetik. Ez nem történt meg.
Az Ügyrendi Bizottsági ülésen Dr. Fődi István jelentésében is szerepelt, hogy
12.365.420 Ft-ot építettek be. Ennek 84,5%-át kapják meg, ami 10.450.000 Ft. A két
összeg értéke fordítódott a beruházásra. A jelentésben olvasható volt, hogy 26 millió
Ft a 15 millión feletti összeg, ami a végleges állapotot tükrözi, amelyik összeg
kerítéssel az udvar kialakítással együtt értendő
A Halas Wolf Kft visszavonó nyilatkozatát nem olvasták. Ki a hiteltelen, amikor a
vállalkozó egyszer eljön mond valamit, majd nyilatkozik, hogy többet nem mond,
majd megint mást mond. Ezt nem vizsgálta Váradi Krisztián sem, mert politikailag
nem jött volna jól ki a visszavonó nyilatkozat.
Volt korábban egy Ügyrendi Bizottsági ülés 2008. januárban. Ezen Hunyadi Péter
interpellációs válaszának vizsgálata folyt, és akkor azt a kijelentést tette a bizottság,
hogy nyomozati jellegű vizsgálatot nem folytathatnak, meghallgatást nem tehetnek.
Az is lehet, hogy amikor a Polgárok Háza megnevezés a köztudatba került arra
gondoltak, hogy polgári párt volt a FIDESZ, akkor biztosan az ő székházuk lesz.
Az ő részükről nem íródott megrendelés. Ezt sem érti.
A Polgárok Háza megnevezés egy előterjesztésben szerepelt, tehát biztosan nem
Valaczkai László találta ki. Az előterjesztést Lukács László alpolgármester és
Dr.Krammer Balázs aláírásával készült. Ez az előterjesztés az épület hasznosításáról
szólt.
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Szabó Károly képviselő:
Amit a jelentésbe leírt, minden mondatért vállalja a felelősséget. Azokat
dokumentummal tudja igazolni.
Alpolgármester úr hazudott, amikor azt állította, hogy nem kapott meghívót a
bizottsági ülésre. Bizonyítani tudják az ellenkezőjét.
Az Ügyrendi Bizottság kapott egy feladatot, hogy vizsgálja meg az Ady Endre u. 3.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon végzett beruházás jogszerűségét. Dr.
Fődi István operatív Igazgatósági tag elkészített egy pénzügyi javaslatot a
megoldásra.
Szilágyi képviselő úrnak válaszolja, hogy nem keverték össze a nyilatkozatot a többi
dokumentummal. Csak azt vizsgálhatták, amire megbízást kaptak. Az említett
témakör nem tartozott a vizsgálati témakörben. Az Alpolgármester úr azzal oldja meg
a problémát, hogy nem volt hajlandó a bizottság egyetlen kérdésére sem válaszolni. A
meghallgatáson nem vett részt. Azt mondta nem hívták meg, de előtte már leírta a
bizottságnak, hogy nem jön el.
Azt is mondta, hogy nem tudott róla, de már 2008. márciusában érdeklődik a
Polgármester úr, hogy mi történik ezen az ingatlanon, mert körbe van állványozva.
Megkapja március 13-án a választ, amit már felolvasott képviselőtársa.
Ugyanakkor március 6-i dátummal 1.5 milliót mát átutaltak a Wolf Kft.-nek. Ez Dr.
Krammer Balázs ügyvéd által aláírt utólagos megállapodásból derül ki.
Itt nem az önkormányzatnak volt felügyelő bizottsági elnöke bent a gazdálkodásban,
hanem valószínűleg a Városgazda Zrt-nek volt ilyen embere az önkormányzatban.
Az alpolgármester úr több tisztséget visel, de soha nem írt alá.
Egyetért azzal az indítvánnyal, hogy hívják vissza a Felügyelő Bizottság elnöki
tisztségéből, mert arra méltatlanná vált. Nem hozta az információkat az
önkormányzathoz. Erről név szerinti szavazást kér.
Halász Balázs (ÜGYREND)képviselő.
Határozatot fogadják el. Az előterjesztésben minden benne van. Már csak ismétlésbe
bocsátkoznak a képviselők.
A határozati javaslatból kiveszik az első részt, de a jogsértés ténye benne marad.
Szavazzanak.
Dr. Várnai László polgármester:
Az ügyrendi javaslatról kéri a képviselők szavazatát, miszerint rekesszék be a
napirendi pont vitáját.
No: 19
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Kószó János képviselő.
Felhívja a figyelmét Aradszkyné képviselőasszonynak, hogy ne nevezzen abszurd
véleménynek olyasmit ami ténymegállapítás.
Az vélemény, hogy vissza kell hívni Lukács Lászlót a Felügyelő Bizottság elnöki
tisztségéből, de az nem , hogy a képviselő-testület mint tulajdonos hozzájárulása
nélkül történt a beruházás, az sem vélemény, hogy írásos megrendelés nélkül
szerződés hiányában történt a II. ütem, vagy hogy pénzügyi fedezet hiányában és az
sem az, hogy a közbeszerzés szabályainak figyelmen kívül hagyásával történt a
beruházás. Ezek tények és nem kisebbségi vélemény.
Az egész ügy azért abszurd, hogy az eljárás így történt meg: Dr. Komáromi Szilárd
képviselőtársuk elmondta, ha ez egyenes ügy lett volna ha nem lett volna az indítás
pillanatában valami felderíthetetlen ok. Azokat utólagosan kitalált magyarázatokat,
amit Pajor Kálmán képviselt. Azért nem fogadhatók el, mert nem szerepel a
beruházás a Gazdasági Programban.
Amennyiben azt vizsgálják, hogy mióta van elhanyagolva ez az épület, akkor 20 éve
elhanyagolt az épület. Akkor nem ő volt a képviselő-testület tagja, hanem Pajor
Kálmán. Akkor is el volt már hanyagolva, miért hagyták hogy úgy legyen?
Nem kell szemrehányásokat tenni és utólagos kifogásokat megfogalmazni.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő.
Dr. Nagy Lajos képviselő állítása szerint a Felügyelő Bizottság ülése 2008. június 4én volt. A hangfelvétel szerint akkor nem beszéltek erről. Itt van ellentmondás. Az a
pár percnyi felvétel június 16-ára volt talán dátumozva, de ebben nem biztos.
Vannak ellentmondások.
Most az Alpolgármesterre akarják ruházni, hogy hamarabb tudott a beruházásról
mint a Felügyelő Bizottság. Ezzel nem ért egyet.
Valaki felvetette, hogy a teljes hangfelvételt meghallgatták-e? Nem állt
rendelkezésükre a teljes felvétel. Elképzelhető, hogy a teljes hanganyag Valaczkai
László birtokában van. Ez egy cégnek a belső hangdokumentuma. Ezt korábban az
Alpolgármester úr elmondta, hogy tudott erről. Laptop általi felvétel volt.
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Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Arra kell gondolniuk, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke a feladatát nem végezte el
jól.
Több dokumentum bizonyítja, hogy minden beruházásról tudott, sőt tevőlegesen részt
vett benne. Ezt nem tolmácsolta a tulajdonos önkormányzatnak.
Amennyiben a hangfelvételről mindenki tudott, akkor adják közre, hogy mindenki
meghallgathassa.
Szavazzanak arról, hogy Lukács László ne maradjon a Felügyelő Bizottság elnöke.
Szilágyi Pál Ferenc (ÜGYREND)képviselő.
Arra utal, hogy Halász Balázsnak nem erre irányult a javaslata. Nehogy
összemosódás legyen.
Szabó Károly képviselő:
Többször felvetődött, hogy nem történt értékvesztés. Itt nem értéknövelő beruházásról
van szó.
Név szerint szavazzanak. Ügyészség az ügyet kivizsgálja, többet ne foglalkozzanak
ezzel. A Városgazda Zrt. vizsgálata már folyik, ehhez kell csatolni ezt az ügyet is.
Végül megjegyzi, hogy a sokat emlegetett Zuschlag ügyről keveset hallott, de
töredék információ alapján egy évvel korábban megjósolta, hogy börtönbe kerül.

a

Máté Lajos képviselő.
Szerencsétlenül indult ez a beruházás, amit Pajor Kálmán is megemlített.
Találkoztak azzal az előterjesztéssel 2007-ben, hogy értékesítsék ezt az épületet.
Meghirdették 22 millió Ft-ért, de csak 16 millióért volt rá vevő.
Ez az épület, ha helyreállítása megtörténik, itt a városban 80 milliós értéket képvisel.
Az eladáshoz az épület besorolását is módosítani kellett. Lehet hogy ott már esetleg
társasház állna.
Annak idején pontosan azért, mert a város kulturális emlékhelye, nem tartották jónak
az eladását. Akkor javasolták azt, hogy helyette a Kunfehértói gyermektábort adják
el.
A beruházás azzal indult, hogy felmérik az épület állapotát és megállapítják, mit kell
elvégezni, kiszámítva a bekerülési értékét. Addig előterjesztést nem lehet csinálni,
amíg ez el nem készül. Az a FIDESZ döntése volt, hogy ne adják el. Az épület
hasznosítását a Városgazda Zrt feladatkörébe utalták volna.
Ezért megnézették Valaczkai úrral, hogy próbáljanak minimális javítást végezni az
épületen. Valaczkai úr nyilatkozata a Polgármester úr érdeklődésére döbbenetes
tartalmú, mert csak a feltárásra kaptak megbízást. Csak az ablakokat cserélték ki,
amin az építők vitatkoztak, hogy engedélykötelesek-e a munkák.
Közben hozzáépítettek egy előtetőt, amit le kellett bontani. Emiatt volt a felújítás
engedélyköteles.
Tagadhatatlan, hogy sok hibával történt a beruházás bonyolítása, de az
Alpolgármester úr, mint a Felügyelő Bizottság elnöke kifejezetten azt követelte
Valaczkai úrtól, hogy szabályosan intézzék a felújítást.
Ha szükséges készüljenek tervek és ha kell akkor engedélyeztessék azt.
A pénzügyi hátteret is biztosítani kell. A Wolf Kft jelentkezett, aztán több fordulóban
visszavonta, ide-oda nyilatkozott annak reményében, hogy ki lesz fizetve.
Alpolgármester úr követelte, hogy minden megrendelést szerződésben írjanak le, ezek
nem történtek meg valóban.
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Valaczkai úr júniusi leváltásánál ők is gondolkodtak azon, hogy mit tegyenek. Nem
volt olyan ember, akit egyik pillanatról a másikra az ügy folyamatos vitelére
felkérhettek volna. Ezért azt látták jónak, hogy a vezérigazgatónak korlátozzák 1
millió Ft-ra a kötelezettség vállalásának határát.
Ezt már a következő nap tisztességesen túllépte. Egyik beosztottja, aki már délután
nem is volt beosztottja, megrendeléseket adott.
A Felügyelő Bizottság erről nem tudott és ők sem tudtak róla.
Változatlanul azt állítja, hogy 80 milliós értéket megmentettek , az érték benne van
az épületben és nem történt egyetlen forint eltulajdonítása sem.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
Nagyon sajnálja, hogy a mostani tárgyalás végére sem értették meg néhányan, hogy
mi a probléma.
Hangsúlyozza, hogy az a probléma, hogy a FIDESZ Frakció csak része Kiskunhalas
Város Képviselő-testületének. Beruházásra felkérést a kompetenciával rendelkező
képviselő-testület és felelős vezető tehet.
Erre testületi döntés nem volt .
Minden jogszabályba-, és a képviselő-testület jogszerű működésébe is ütközik. Akkor
is, ha 2007-2008 fordulóján úgy tűnt, hogy jó ötletnek látszik a beruházás, nem a
FIDESZ kompetenciája eldönteni, hogy egy épületet meg kell menteni, vagy fel kell
újítani, hanem a képviselő-testületé. Innen indul minden probléma.
Amennyiben azt az alapelvet nem értik meg, hogy a FIDESZ frakciónak nincs közjogi
szerepe, akkor nem értik az önkormányzat működését. Ehhez minden csak hozzájön.
Azt a pimaszságot, amit
Valaczkai László vezérigazgató, 2008 március 9-i
kérdésére adott válasz alkalmával megengedett magának, az elfogadhatatlan.
Közösen megállapodtak ( alpolgármester, Valaczkai és a polgármester) hogy kötnek
egy megállapodást, és megszavazzák képviselő-testületi ülésen, hogy eddig és nem
tovább. Nem szabad a munkát folytatni a képviselő-testület felhatalmazása nélkül.
Azt is cáfolja, hogy nem keletkezett kár. 15 millió került ki az önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok felújítása előirányzatáról, így az eredetileg tervezett
felújítások elmaradtak 2008-ban. Nem jutott vissza soha a költségvetésbe ez az
összeg. Ezt már akkor tudta minden képviselő amikor odaadták, hogy így lesz.
Reméli, hogy ez az ügy mindenki számára tanulsággal járt, mert példa értékű arra,
hogy így nem lehet beruházást csinálni.
Senkinek sincs joga, hogy
intézkedjen.

képviselő-testületi döntés nélkül a város vagyonáról

Jogsértés abban nyilvánul meg, hogy mint tulajdonos, a képviselő-testület
hozzájárulása nélkül, az arra jogosított írásos megrendelése nélkül, szerződés
hiányában, pénzügyi fedezet hiányában, továbbiakban közbeszerzési szabályt
figyelmen kívül hagyva, indult el ez a beruházás és folyt, amíg 2008. szeptemberoktóber fordulóján ki nem derítette Dr. Nagy Lajos Felügyelő Bizottság tagja, hogy
van egy 26 milliós megrendelés a beruházásra.
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Mindenki tudja, hogy a többségi frakció által törlendő négy mondat ellenére a
jogsértés nyilvánvaló, tényszerűen bizonyított. A felelősséget viselő személy kérdése
nem lényeges.
A határozat végén szerepel, hogy a képviselő-testület kéri a vagyonkezelőt, hogy
hozzon javaslatot a beruházás befejezésére és kössenek rá építési szerződést.
Fontos, hogy az épület funkcióját is jelöljék meg.
Megjegyzi, hogy nem addig tart a beruházás, amíg elkészül, hanem azt fenn kell
tartani. Honnan lesz erre pénz? Kérdezi a többségi frakciótól.
Amennyiben közcélt szolgáló hasznosítást találnak,
a
fenntartási költség
megspórolható.
Azt továbbra is problémának tartja, hogy a többség közül néhányan még ma is azt
mondják, mintha ehhez joguk lett volna. Sarkalatos pontja az ügynek, hogy nem volt
joguk hozzá.
Máté Lajos (ÜGYREND) képviselő.
Azt állítja, hogy az alpolgármester Felügyelő Bizottságból történő visszahívása, nem
módosító indítvány.
Az előterjesztéstől független, amihez külön előterjesztés kell.
Dr. Várnai László polgármester:
Jogszerűen akar eljárni. A következő képviselő-testületi ülésre behozhatnak egy új
előterjesztést, de azzal újabb hosszú vitát gerjesztenek.
Pajor Kálmán (ÜGYREND)képviselő.
Felügyelő Bizottság elnökét akarják felmenteni.
Ezzel a Felügyelő Bizottság
hatáskörét venné át a Képviselő-testület.
Polgármester úr kijelentette, hogy nem a testület dönti el, hogy ki a felelős. Ebben ő
most dönteni nem tudna.
Dr. Várnai László polgármester:
Azt a képviselő-testület dönti el, hogy az építkezésért ki a felelős, de a büntetőjogi
felelőst nem állapítják meg.
Kézséggel fogadja azt a javaslatot, hogy ne döntsenek a visszahívásról, hanem
március 2-án hozzák vissza új előterjesztés keretében.
Váradi Krisztián (ÜGYREND)képviselő:
Sehol nincs leírva, hogy kizárólag napirendre vonatkozó legyen a módosító indítvány.
Bármely határozathoz lehet indítványt tenni, amikor az egyes határozati pontok
különböző feladatokra utalnak.
Bármely határozati javaslathoz akár eltérő módosító indítvány is tehető.
Fenntartják Szabó Károllyal ezt a módosító javaslatot. Lukács László nem az
önkormányzat érdekeit képviselte ebben az ügyben. Méltatlan arra, hogy a Felügyelő
Bizottság tagja legyen. Vissza kell hívni.
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Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
Ez az ami méltatlan ebben a testületben, amit a baloldal művel. Amit a Szabó
Károly képviselő megengedett magának, hogy meghazudtolja. Meghamísítani
adatokat, leveleket, nyilatkozatokat, hangfelvételeket. Ebben egyértelműen látja a
politikai indíttatást. Politikai cirkuszt rendeztek ebben a kérdésben.
Javasolja, hogy a módosító indítványról történő döntés előtt arról döntsenek, hogy
kívánnak-e határozatot hozni ebben a kérdésben. Vissza kívánják-e hívni. Meg van
győződve, hogy persze, hogy szeretnék. Ő is javasolni fogja, hogy Szabó Károlyt
elnöki megbízatásából hívják vissza, mert alkalmatlan feladatának ellátására. Ezt
bizonyítani tudja, ellentétben a baloldallal. ( Harsány nevetést.) Nyugodtan lehet
nevetni, amit figyelmébe ajánl a TV nézőknek.
A politikai cirkusz a baloldal szórakoztatására van jelen. Visszautasítja minden
egyes vádaskodásukat és kéri hogy tartózkodjanak ettől a jövőben.
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) képviselő:
Amennyiben az előterjesztő befogadja a módosító indítványt, szavazni lehet róla.
Kristóf Sándorné aljegyző.
Amennyiben módosító indítvány hangzik el, azt meg kell szavaztatnia a Polgármester
úrnak, ha azt a javaslattevő nem vonja vissza. Az elhangzott javaslat szorosan
kapcsolódik ehhez a témakörhöz, de következő ülésen is tárgyalható.
Dózsa Tamás Károly (ÜGYREND) képviselő:
3 perc tanácskozási szünetet kér.
Dr. Várnai László polgármester:
Tanácskozási szünetet rendel el.
SZÜNET UTÁN
Dr. Várnai László polgármester:
Folytatva az ülést, először az első módosító indítványt szavaztatja meg, amely
szerint az Ügyrendi Bizottsága határozat-tervezet első pontjából kivenné a négy első
sort, ez a jogsértés definíciója.
Erről kéri a képviselők szavazatát.
No: 20
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Dr. Várnai László polgármester:
Következő módosító indítvány, hogy a képviselő-testület mint tulajdonos hívja vissza
Lukács László alpolgármestert a Felügyelő Bizottságból.
Erről név szerinti szavazást kértek.
Személyes érintettség miatt szavazni kell arról is, hogy szavazásban részt vehet-e
Lukács László alpolgármester?
Dr. Nagy Lajos (ÜGYREND)képviselő:
A név szerinti szavazást is meg kell szavaztatni.
Dr. Várnai László polgármester:
Elfogadja az indítványt, mert legalább 6 képviselőnek kell azt támogatni.
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) képviselő:
Milyen szavazatarányt igényel a módosító indítvány?
Dr. Várnai László polgármester:
A jelölés is minősített többségi szavazatot igényel, ezért ez a döntés is hasonló
szavazataránnyal hozható meg.
Arról kéri a képviselők szavazatát, hogy Lukács László alpolgármester a saját
személyét érintő szavazásban részt vehessen-e?
No: 21
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 17:44:54

>747<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

12
6
6

50.00%
25.00%
25.00%

50.00%
25.00%
25.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

24
0
0

100.00%

100.00%
0.00%
0.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Név szerinti szavazás igényéről kéri a képviselők szavazatát.
No: 22

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 17:45:27

>748<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

13
5
6

54.17%
20.83%
25.00%

54.17%
20.83%
25.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

24
0
0

100.00%

100.00%
0.00%
0.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Név szerinti szavazás Lukács László alpolgármester visszahívása a Városgazda Zrt
Felügyelő Bizottságából:
Dr. Várnai László
Aradszky Lászlóné
Csáki László
Dózsa Tamás Károly
Halász Balázs
Horváth Etelka
Horváth Mihály

igen .
nem
igen
nem
nem
igen
igen

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
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Hunyadi Péter
Jekő Attila
Jerémiás Béláné
Dr. Komáromi Szilárd
Kószó János
Dr. Krammer Balázs
Máté Lajos
Dr. Nagy András
Dr.Nagy Lajos
Pajor Kálmán
Soós Árpád
Szabó Károly
Dr. Szász Éva
Szilágyi Pál Ferenc
Váradi Krisztián
Vízkeleti Szabolcs Zsolt
12 igen

nem
igen
nem
igen
igen
nem
nem
nem
igen
nem
nem
igen
igen
nem
igen
igen

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
11 nem

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy Lukács László alpolgármester Felügyelő Bizottságból történő
visszahívása nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Az eredetileg beterjesztett határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 23

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 17:50:30

>749<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
3

87.50%
0.00%
12.50%

87.50%
0.00%
12.50%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

24
0
0

100.00%

100.00%
0.00%
0.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%
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17/2009. Kth
Az Ady Endre u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan beruházása.
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Ügyrendi
Bizottság
határozata,
a kisebbségi vélemények, valamint a meglévő
dokumentumok
alapján megállapítja, hogy a Halasi Városgazda Zrt. által
szervezett, az Ady Endre utca 3.sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon
végrehajtott 2008. május 15-ét követő beruházás
• a képviselő-testület, mint tulajdonos hozzájárulása nélkül,
• az arra jogosult írásos megrendelése nélkül, szerződés hiányában,
• pénzügyi fedezet hiányában és
• a továbbiakban is a közbeszerzés szabályait figyelmen kívül hagyva valósult
meg.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Ügyrendi Bizottság határozata
alapján a jogsértésekért a Halasi Városgazda Zrt. volt vezérigazgatója,
Valaczkai László a felelős.
2)

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi
költségvetése terhére biztosítja a 3656 hrsz-ú (Ady E.u.3.) ingatlanon, 2008.
évben végzett beruházás fedezetét 10.450.000.-Ft összegben.
Felkéri a polgármestert, hogy a Halasi Városgazda Zrt. operatív igazgatójával a
részletes
megállapodást készíttesse el, s azt jóváhagyásra terjessze elő a
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság következő ülésére.

3.) A képviselő-testület felkéri a Városgazda Zrt. igazgatóságát, hogy a nevezett
ingatlan
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozásáról szóló
árajánlatot és az ingatlan további hasznosításáról szóló javaslatot terjessze a
képviselő-testület következő ülése elé.
Határidő: 2. pontra: a Halas-Wolf Kft. részére történő kifizetésre 2009. március 17.
a megállapodás elkészítésére: 2009. február 16.
3. pontra: 2009. március 2.
Felelős: Városgazda Zrt. igazgatósága
Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester
Halasi Városgazda Zrt. Igazgatósága
2.) pontról:

Halas-Wolf Kft.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00019 Új napirendi pont
19.-/ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2007(II.07) sz. rendelet módosításának kezdeményezése.
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Írásos előterjesztés mellékleve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Lukács László alpolgármester:
Az előterjesztést kiegészítették azzal, hogy rendelet-tervezetet kell döntést követően a
képviselő-testület elé terjeszteni.
Nem kötelezően ellátandó feladatokkal történő
kiegészítést kezdeményez.
Városmenedzser Kft feladatainak megjelölése kerülne be a Szervezeti és Működési
Szabályzatba.
A Városmenedzser Kft-vel közszolgáltatási megállapodást lehet kötni. Erre irányul az
előterjesztés.
Kérdések
Jekő Attila képviselő:
Az előterjesztés új változata mellett van egy levél, ami „ Szia Montika és Üdv: Tina”
kezdő és záró sorral zárul. Honnan van ez a vélemény. Ki írta?
Szabó Károly képviselő:
Eddig pályázatfigyeléssel nem foglalkozott a Városmenedzser Kft?
Amennyiben a Városmenedzser Kft megoldja az önkormányzat feladatát, kell az
önkormányzatnak ÁFÁ-t fizetnie?
Lukács László alpolgármester:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy ezeket a feladatokat korábban
rögzítették más határozatokban és a Városmenedzser Kft alapító okiratában.
Amennyiben az önkormányzat nem kötelező feladatainak beemelését elfogadja a
Szervezeti és Működési
Szabályzatba, akkor
a mellékelt levél a Pénzügy
Minisztérium Osztályvezetője által leírtak szerint kell eljárni. Támogatás esetén ÁFÁ-t
nem kell fizetni. Ha a támogatás nem elegendő, a szolgáltatás megrendelhető az
önkormányzat által ÁFÁ-s számla fejében, ha akarja, de itt most a támogatásról van
szó, ami olyan mint az összes többi non profit Kft-nél.

Hozzászólások
Szabó Károly képviselő:
Pályázati lehetőség már nem tart soká. Városmenedzser Kft nem rendelkezik akkora
tapasztalattal, hogy pályázatot készítsen. Nem lenne jobb, ha a Polgármesteri
Hivatala írná továbbra is a pályázatokat? Eddig is volt ennek a feladatnak gazdája.
Eddig ezt a feladatot ellátó dolgozókkal mi lesz ezután? Hogy fognak együttműködni?
Lehet ebből haszna a városnak?
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Jekő Attila képviselő:
Sokat beszéltek arról, hogy szűkös költségvetés várható és szeretne az
önkormányzat minden nem kötelezően ellátandó feladatot magáról elhárítani. Most
próbálnak önként vállalt feladatok felvenni a Szervezeti és Működési Szabályzatba?
A projektmenedzselést és a városmarketinget nem célszerű ide felvenni.
A projektmenedzselés nem jó, ha több kézben van. Ezt a városfejlesztési osztályon
kellene hagyni.
Városmarketinget a Közművelődési Kft is végzi, a Turinform Iroda is, tehát ezt sem
kellene plusz teherként az önkormányzat nyakába venni.
Jerémiás Béláné képviselő.
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Városmenedzser Kft-t azért alapította, hogy
elősegítse a város dinamikus fejlődését, pályázati források felkutatásával a város
imázsának javításával a turizmusának és gazdaságának fellendítésére.
A képviselő-testület által megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat külön
rendelkezik az önkormányzat feladat és hatásköréről, valamint a kötelezően előírt
feladatokon túl az önként vállalt feladatokról. A feladatok ellátásáról egységes
költségvetés gondoskodik. Az előterjesztés indokoltnak tartja az önként vállalt
feladatok kibővítését. Ez a tevékenység az Európai Uniós csatlakozás óta
támogatható. A munkát
fiatal szakemberek látják el, akik Halason Halasért
kívánnak dolgozni. Lényegében munkahelyteremtés is történik, mert ezeknek a
fiataloknak nem kell máshol keresni a munkát .
A fiatal szakemberek lendületükkel, hozzáértésükkel ezt a feladatot jól tudják
ellátni.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Civil szervezetek támogatását 2009-re 50%-al csökkentik.
Most be akarnak erőszakolni a Szervezeti és Működési Szabályzatba olyan önként
vállat feladatot, amelyeket amit a Közművelődési Kft. és a Humánpolitikai főosztály
végzik. Nem támogatja az előterjesztést.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
A tevékenységi körök kiegészítésének nincs nagy jelentősége, mert ha van rá pénz,
köthető rá szerződés, ellenkező esetben nem kell gyakorolni.
Nem érti az előterjesztést. Városmarketing harmadik francia bekezdését idézi:
„ A célcsoportok érdeklődésének felkeltése, tenni akarásának előmozdítása, városhoz
való kötődésének kialakítása, fenntartása és folyamatos ápolása.” Ez számára
érthetetlen megfogalmazás.
A csatol magánlevél felhívja a figyelmet, hogy milyen feltételek mellett lehet erre
szerződést kötni. Több pontban felsorolja, hogy mit kell biztosítani hozzá. Hivatalos
aktusnak kell az egészet létrehozni, aminek tartalmaznia kell, hogy ki milyen
tevékenységet mennyi pénzért végez el.
A határozat-tervezet semmi ilyet nem tartalmaz.
A szerződést kell a képviselő-testületnek elfogadni, vagy elutasítani. Anélkül
szerződést kötni nem lehet.
A levél arra is kitér, hogy amit a Pénzügyminisztérium mond, nem biztos, hogy az
Európai Bizottság is jóváhagyja.
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Célszerű lenne a szerződéskötés előtt megnézni a Városmenedzser Kft elmúlt évi
gazdálkodását. Miért ment el minden pénz, illetve mennyi bevételt teljesítettek abból
a 15 millió támogatásból, amit az üzleti tervük tartalmazott.
Kószó János képviselő:
A csatolt félig hivatalos levél tartalmazza: „Általatok végzett tevékenység egy részét
az önállóan vállalt feladatok közé fel lehet venni, abban az esetben e feladatok
elvégzéséért ti részesülhettek közszolgáltatásért járó ellentételezésben”.
A kérdést tartalmazó levelet is célszerű lett volna csatolni az előterjesztéshez.
Ez így nem elég konkrét!
Alapvetően nem ért az egésszel egyet. A Városmenedzser Kft létezésének
szükségességét és működésének hasznosságát kétségbe vonja, tehát nem szavazza
meg.
A többség ha megszavazza, gondolkozzon el azon, hogy ez a levél mire ad
felhatalmazást és az ott lévő tevékenységnek hány százalékát fedi le, amire kapható
támogatás és hány százalékára nem kapható támogatás.
Amennyiben a Városmenedzser Kft nem tudta kideríteni pontosan, hogy mely
feladatokról van szó, akkor ki kell derítenie a Polgármesteri Hivatalnak.
Pajor Kálmán képviselő:
Eddig valamennyi felszólaló elfeledkezett egy fontos dokumentumról, amit
egyhangú szavazattal fogadtak el. Ez a fontos dokumentáció az Integrált
Városfejlesztési Stratégia. Ennek a 193. oldalán található, hogy a projekt felügyeleti
szerve a Városmenedzser Kft. A meghatározott célok végrehajtásában kiosztott
szerepét részletezi több oldalon keresztül.
Európai Uniós pályázatok menedzseléséhez szükség van ilyen szervezetre. Most
akkor miről vitatkoznak?
Azt most ne vitassák, hogy a létjogosultsága megvan vagy nincs a Kft-nek, mert
elkötelezték magukat korábbi döntésükkel.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Kézséggel elfogadja a véleményeket. Azt nem látja be, hogy amikor pénzügyi válság
van, akkor miért nem karcsúsítanak, hanem éppen a Holding további bővítését
tervezik.
Alapvető problémája, hogy nem tudja mire vonatkozik a csatol levél . Milyen
feladatra akarnak szerződést kötni?
Az előterjesztés nincs jól előkészítve. Feltehetően ezekre a kérdésekre választ tudna
adni az ügyvezetőasszony, de nincs itt.
Így nem szavazza meg.
Máté Lajos képviselő:
Ezeket a városmarketing feladatokat végezni kell. Rövid múltra tekint vissza a
Városmenedzser Kft, és fiatalokkal van feltöltve. A Városfejlesztési Osztály ilyen
feladatokkal nem terhelhető, mert nincsenek felkészülve azok végzésére. Ezt látták
az elmúlt időszakban.
A Városmenedzser Kft-t létrehozták, és azt mondták, hogy nyereség orientált cég
lesz, de nem lehet azonnal azt számon kérni. Ez a város fejlődésének záloga.
Tud olyan 5000 főt számláló településről,( Mórahalom) ahol 30 fő foglalkozik a
pályázatok írásával és később a menedzselésével.
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Mindenki felvetette, hogy a feladatok nem konkretizáltak az előterjesztésben, de nem
erről van szó. Amennyiben a feladatokat beemelik a Szervezeti és Működési
Szabályzatba, akkor lehetőséget kapnak arra, hogy azok megrendelhetők és akkor
nem kell ÁFÁ-t fizetni. Nem kötelező ezt megrendelni. Ez a szervezet végezhet más
munkát is, csak ezeket a feladatokat elkülönítetten kell könyvelnie. Az ÁFA
megtakarítása komoly pénzösszeg. Évek óta azon mesterkednek, hogy lehet az ÁFÁ-t
kikerülni. Ez egy lehetőség. Aki ezt nem szavazza meg, a lehetőséget sem adja meg.
Jekő Attila képviselő:
Nem kötelező külön szervezetet alakítani az Európai Uniós pályázatok
írására.
Külső cég a Városmenedzser Kft és az ő bevonása esetén kell ÁFÁ-t fizetni.
Attól nem lesznek sikeresebbek az Európai Uniós pályázatok terén, ha az Szervezeti
és Működési Szabályzatot kiegészítik ezekkel a feladatokkal.
Kószó János képviselő:
Az előterjesztéshez csatolt levelet nem értette félre, megértette annak tartalmát. Nem
mondja azt, hogy az összes tevékenység ÁFA mentes lesz, ha beleveszik a
Szervezeti és Működési Szabályzatba. A levélben olvasható: „ Általatok végzett
tevékenységek egy részét ha az önkormányzat a Szervezeti és Működési
Szabályzatába berakja, mint önként vállat feladatot, akkor ezen tevékenységek
finanszírozása részesülhet közszolgáltatásért járó ellentételezésben.” Tehát ÁFA
mentesen lehet kifizetni. Azt kell kideríteni, hogy melyek ezek a tevékenységek.
Egyébként Jekő képviselőtársával ért egyet, mert erre a szervezetre nincs szükség
ahhoz, hogy az önkormányzat pályázzon.
Máté Lajos képviselő:
Valóban ez a levél nem fejti ezeket ki, de nem kell leszűkíteni a projekt
menedzselésre.
Vannak olyan feladatok, amit ÁFA mentesen el lehet velük végeztetni. Ehhez a
feladatokat be kell emelni a szabályzatba. Ezekből ki kell választani majd azokat,
amik ebben a vonatkozásban kedvezőek és azt kell megrendelni náluk.
A Városmenedzser Kft városi tulajdonú, és ha 20%-al olcsóbban tud valami feladatot
elvégezni, akkor az versenyelőnyt jelent.
Egy fiatal csapat állt itt össze, de nekik kell egy kis kifutási idő. Az idegen
pályázatírók mindenkinek pályáznak és a jutalékos rendszerben egyik biztosan nyer
és onnan beszedik a jutalékukat.
Kell sajátmaguknak is ezzel foglalkozni.
Horváth Mihály képviselő.
Ennek a Polgármesteri Hivatalnak nincs olyan felkészült szakapparátusa, amely a
pályázatok írására és menedzselésére felkészült.
A Városmenedzser Kft-t ezért hozták létre.
A költségvetés még nem készült el, annak forrásoldala még nem ismert számukra.
Az itt megfogalmazott projektmenedzser és városmarketing címszó alatt
felsorakoztatott feladatokat jó lenne kidolgozni. Ezt a következő testületi ülésére
kellene előterjeszteni, akkor már a költségvetés számai is ismertté válnak.
Az indokoltnál hamarabb akarnak ebben döntést hozni.
Pajor Kálmán képviselő.
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Városmenedzser Kft tevékenysége között nagyon lényeges az integrált
városfejlesztési stratégia körében szereplő feladat. Ez úgy szerepel: „Meghatározott
célok végrehajtása, akcióterületeken körvonalazó projektek esetén” Felsorolja, hogy
mi a szervezete. Projektvezető, projekt pénzügyi, műszaki , minőségbiztosítási,
kommunikációs projektasszisztens. Ez komoly munka, mert a projekt utókövetése és
az eredmények monitoringja is a feladata. Ezt a komoly szakmai munkát nem lehet
a Városfejlesztési osztályra terhelni.
Sőt úgy fogalmaztak, hogy jogosult külső szakértőket bevonni a munkájához.
Összetettebb munka annál, hogy most ötleteljenek, mint pl. Jekő Attila képviselő
tette.
Vízkeleti Szabolcs képviselő.
A gazdaságossági oldalra is gondoljanak. Arról beszélnek, hogy az ÁFA
mentességgel mennyit nyer a város.
Az elfelejtették megemlíteni, hogy 2008-ban ennek a Városmenedzser Kft-nek a
működési költsége 25 millióba került a városnak. Ebben az évben hasonló összegre
számíthatnak, ami már 50 millió Ft, amivel szemben csak az ÁFA mentességet tudják
felhozni. A szűkülő pályázati lehetőségek az önerő hiányában, nem teremtik elő azt a
lehetőséget, hogy 50 milliót spóroljanak a pályázatokon.
Abban egyetért Máté Lajos képviselővel, hogy Kiskunhalason is jó lenne egy Nógrádi
úrhoz hasonló országgyűlési képviselő, aki a Fejlesztési Tanács tagja és nagyon
aktívan tudja képviselni körzetét.
Dr. Várnai László polgármester:
Szerződés nélkül nem végrehajtható az előterjesztés. A támogatási szerződést meg
kell fogalmazni, azt egyeztetni kell a Pénzügyminisztériummal. Onnan visszajelzést
kapnak, hogy a szerződés aláírható, akkor hagyható jóvá.
Gazdaságossági szempontok merültek fel, mellyel kapcsolatban hivatkozik a
Városmenedzser Kft ügyvezető Halas TV-ben tett nyilatkozatára. Többször vette
észre, hogy olyan pályázatok írását említette meg saját hatáskörében, amihez az
előkészítés során sem volt közük. A Dong ér völgyi út pályázat elkészítése idején
még nem hozták létre ezt a szervezetet. Említhetné a Bóbita Óvoda felújítási
pályázatát is, meg a szennyvíz tisztító pályázatát is.
A legfontosabb projekt elképzelésük a korcsolyapálya, ami nem szerepel egyetlen
önkormányzati dokumentumban sem.
Az is érdeklődésre tartott számot, hogy mennyiért dolgoznak az alkalmazottak.
Középiskolai tanár négy éves gyakorlattal 150.000 Ft/hó illetményért dolgozik. A
Városmenedzser
Kft-nél
a
projektmenedzser
265.000+12.000
Ft/hó,
programszervező 200.000 +12.000 Ft/hó. Tavalyi 25 milliós támogatás bérre
fordítódott.
Aki elvégzi a főiskolát, annak kezdő tanárként 120.000 Ft kereset jár.
Nem tartja indokoltnak, hogy az ügyvezető 320.000+12.000 Ft-os fizetést vegyen fel.
Többet keres mint egy általános iskolai igazgató, aki 500 gyermekért felelős és
komoly napi feladatai vannak.
Mindez a város költségvetéséből megy ki.
Híve annak, hogy adminisztratív szinten erre a munkára szükség van, de nem 5 fővel
és ekkora fizetésekkel.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói 15 éves szakmai gyakorlattal nem keresnek 160180.000 Ft-nál többet.
Tárgyalt a Városmenedzser Kft ügyvezetőjével is a jövőt illetően. Hozott döntést a
Képviselő-testület arról, hogy az Integrált Városfejlesztési Programban
a
Városmenedzser Kft-nek feladatokat határoz meg. Ezt át kell tekinteni. Ezt a
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szervezetet el lehet helyezni a Holdingban, vagy a tevékenység beemelhető más
társaságba. Jelenleg a bejegyzésükkel is probléma van, mert március 17-én a
cégbíróságnál tárgyalás lesz, miután az ügyészségnek észrevétele volt a
tevékenységi körrel kapcsolatban. Azt vitatják, hogy az illeszkedik-e a
közhasznúsághoz, vagy nem.
A Kft hét hónapos tevékenysége során nem találkozott a munkájukkal. Azt nem is
feltételezi, hogy a képviselő-testület egy részének dolgoznak.
Személyesen annak híve, hogy ezt rendezzék. Adjanak számonkérhető feladatot
részükre, de ne csináljanak úgy, mintha minden rendben lenne.
Tavalyi bérköltsége ennek a cégnek 11.967.000 Ft volt, adómentes étkeztetése 372 E
Ft, adómentes gépjármű használata 250E Ft, tiszteletdíjak ( Felügyelő Bizottságé)
825 E Ft.
Ügyvezető ruha kiegészítése 50E Ft, adómentes kultúra utalvány 89.500 Ft,
adómentes ajándékutalvány 138 E Ft, adómentes iskolakezdési támogatás 41E Ft.
üdülési csekk 35 E Ft.
A költségvetéssel óvatosan kell bánni.
A Szervezeti és Működési Szabályzatba a meghatározott feladatokat a következő
testületi ülésen be lehet illeszteni.
Lukács László alpolgármester:
Ezt a politikai vitát már korábban lerendezték.
Az Uniós rendszerhez ez teljes mértékben igazodik. Egy stratégiai kreatív cég,
amely elkülönül a Polgármesteri Hivatal és a vagyonkezelő szervezettől.
Amennyiben a keresetek minősítéséből gyakorlatot csinálnak, akkor javasolja az
összes gazdasági társaságot is ismertetni, a Halasvíz Kft-t és a többit is.
Ez az előterjesztés lehetőség.
Amennyiben ezt ki kívánja használni az
önkormányzat, akkor dönt, milyen formában biztosítja ezeknek a tevékenységeknek
a támogatását.
41 TEAOR szám kapcsolódik a céghez. Kiválasztásra váró feladatok 8-10 TEAOR
számot takar. Ezekre támogatás folyósítható a testület külön döntése alapján.
A gazdaságossága ennek a cégnek már bizonyított. 2006 előtt egyetlen Európai
Uniós pályázat nem készült el, pedig volt már pályázati lehetőség.
Igen sokat dolgoztak ebben, és azt alábecsülni szükségtelen, mert ezzel nem a város
érdekét szolgálják.
Most az Szervezeti és Működési Szabályzatban kell szerepeltetni és a későbbiekben
dönthetnek a támogatásról. Ezt most kell rögzíteni. Ezt fontosnak tartják és
szükséges a város fejlődése érdekében.
Kéri a képviselő-testülettől, hogy az előterjesztést támogassák.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Törvényességi szempontból észrevételt tesz.
Az előterjesztő hivatkozott a Helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv 1§ (4)
bekezdésére, ami alapján „ Az önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi
közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szervezet hatáskörébe”
Ennek a szakasznak harmadik mondata kitér arra is, hogy „.. az önként vállalt helyi
közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt
önkormányzati feladat és hatáskör ellátását.”
Maga a törvény meg is határozza azt, hogy mi a közügy.
„Helyi érdekű közügyek azok, amelyek egyfelől az adott önkormányzat ( község,
város, főváros vagy kerület) feladat és hatáskörébe tartoznak, másfelől a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátáshoz a közhatalom önkormányzati típusú helyi
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gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi
megteremtéséhez kapcsolódnak. „
A törvény azt is meghatározza, hogy „.. a helyi önkormányzatoknak feladatot,
hatáskört törvény állapíthat meg. „ Törvény megállapíthat fakultatív és kötelező
feladatokat egyaránt „
Jelen pillanatban nem látja ezek törvényi hátterét, ami az 1. sz. mellékletben szereplő
feladatok mindegyikénél megvan.
Azzal, hogy beemelik ezeket a feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba,
álláspontja szerint még nem lesznek közszolgáltatási feladatok.
Az előterjesztéshez csatolt levél első bekezdésében nem a 2005/842 EK határozatot
kell figyelembe venni, hanem az arról készült bizottsági álláspontot, ami megtalálható
a Pénzügyminisztérium honlapján.
A Támogatásokat Vizsgáló Iroda kifejti itt, hogy mi nem tekinthető ennek alapján
állami támogatásnak.
A levél harmadik bekezdésében a 85/2004(IV.18) Korm.r. 30/C §-ára hivatkozik,
ami helytelen, mert az az előző évi elszámolásról szól.
Ennek a jogszabálynak a 3. §-a meghatározza azt, hogy egyedi támogatás vagy
támogatási program szabályainak mi a kötelező tartalmi eleme. Ezért
a
megállapodás tervezetet, amit előzetesen jóváhagy a képviselő-testület, el kell
küldeni a Támogatásokat Vizsgáló Irodának.
A feladatokra a következő testületi ülésen tárgyalt költségvetésben kell biztosítani a
fedezetet, aminek felhasználása szintén szabályozott.
Pajor Kálmán hivatkozott a projektmenedzser és a monitoring elszámolására, ami
minden projektnél a pályázatban szereplő költségek között szerepel.
Máté Lajos képviselő figyelmét felhívja, hogy a Városmenedzser Kft nem lehet
nyereségorientált, mert non profit Kht.
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
Egyetlen támogatási szerződést még nem fogadott el a képviselő-testület. Nincs erre
szükség.
Jegyzőasszony észrevételét az elmúlt félévben néhányszor végighallgatta.
Amennyiben van ehhez észrevétele, az készüljön el írásban és kerüljön az
előterjesztés mellé annak érdekében, hogy értékelhessék időben.
Előterjesztést változatlan formában javasolja elfogadásra, azonnali végrehajtási
határidővel, legkésőbb február 10.-ikét megjelölve annak érdekében, hogy a két fél
szerződést tudjon létrehozni. Amennyiben ezt a Pénzügyminisztérium még
megvizsgálja, azzal halasztó hatályú.
Horváth Mihály (ÜGYREND)képviselő:
Az elhangzott jogi észrevétel megerősíti abban, hogy azt javasolja, hogy kidolgozva
ismét elő kell terjeszteni a következő testületi ülésre.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
A
támogatási megállapodással kapcsolatos utasítás részben az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletet felülírja és pénzügyi vonzata is van, így minősített
többségi szavazat szükséges a határozat-tervezet 2.) pontjánál .
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A határozat-tervezetet pontonként szavaztatja meg.
Először a határozat-tervezet
1.) pontjának elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 24

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 19:08:11

>750<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

13
6
4

56.52%
26.09%
17.39%

54.16%
25.00%
16.67%

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 határozat-tervezet 2.) pontjának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát, ami
arról szól, hogy kössék meg a támogatási szerződés.
No: 25

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 19:08:33

>751<

Minősített

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 Elutasítva
Határozat:

24

100.00%

100.00%
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Dr. Várnai László polgármester:
A határozat-tervezet 3.) pontjáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 26

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 19:08:56

>752<

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%

Dr.Várnai László polgármester:
A szavazatok alapján a támogatási szerződést el kell készíteni és be kell terjeszteni
azt a következő képviselő-testületi ülésre.
18/2009. Kth
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 8/2007.
(II.07.) sz. rendelet módosításának kezdeményezése.
Határozat
1) Kiskunhalas Város képviselő-testülete jóváhagyja a képviselő-testület és
szervei SZMSZ módosítását, és az önként vállalt feladatainak az alábbi
tevékenységekkel való kiegészítését, az 1. sz. mellékletében.
•
•
•
•

- Projektmenedzselés.
Projektmenedzselés megszervezése.
Kiskunhalas Város 2007-2013. évi Gazdasági Programjának végrehajtásához
szükséges szakmai tevékenység előkészítése, elvégzése.
Kiskunhalas és térsége, valamint az EU partnervárosok vállalkozásainak
információs és tanácsadói hálózatának kiépítése és működtetése.
Pályázatfigyelés.
- Városmarketing: Kiskunhalas versenyképességének, előnyeinek, vonzerejének
feltárása, ezek realizálásának segítése, kommunikálása, fejlesztési, gazdasági,
életmódbeli célok elérése érdekében.
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•
•

•

•

•
•

A egyedi és innovatív marketing és kommunikációs eszközökkel növelni és
fenntartani Kiskunhalas idegenforgalmi, befektetési és lakossági vonzerejét.
A célcsoportok érdeklődésének felkeltése, tenni akarásának előmozdítása,
városhoz való kötődésének kialakítása, fenntartása és folyamatos ápolása.
Mindezek
érdekében
célzott
üzenetekkel
a
város
bemutatása
marketingkommunikációs eszközök segítségével.
- Esemény marketing: Városi események, rendezvények tervezése,
menedzselése, kommunikációja.
Területei: kulturális, sport és szabadidős rendezvények, kiállítások, vásárok,
tematikus, szakmai és speciális városi napok, hetek stb.
- Turisztikai marketing: Külföldi és belföldi turisták érdeklődésének felkeltése,
Kiskunhalasra vonzása és a kötődés kialakítása.
Turisztikai szolgáltató rendszer marketingkommunikációjának tervezése és
menedzselése (borturizmus, lovas turizmus, horgász turizmus, vadászturizmus,
kerékpáros turizmus, wellness turizmus stb.)
Vállalkozások, intézmények bevonása a tervezésbe és a kivitelezésbe.

2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 8/2007 (III.07.) sz. rendelet 1. sz.
mellékletét érintő módosítást a következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: 2009. március 2.
3.) A képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse el a
közszolgáltatási
támogatási
megállapodás
tervezetét
a
Kiskunhalasi
Városmenedzser np. Kft-vel a határozati javaslat 1.) pontjában felsorolt közfeladatok
támogatása érdekében, és terjessze be a Képviselő-testület soronkövetkező ülésére.
Határidő: azonnal, legkésőbb 2009. március 02.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester,
Dr. Várnai László polgármester
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Kristóf Sándorné aljegyző
Aradszky Montika Városmenedzser Kft ügyvezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00020 Új napirendi pont
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata lés az ADITUS Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés megújítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Lukács László alpolgármester:
A különböző települések között versenyfutás van az Uniós források elérése
érdekében. Profi pályázatíró cég tanácsadó és lobbi szervezetekre van szükség. Jelen
pillanatban az elmúlt másfél évben két ilyen szervezet kapott állandó megbízást. Az
egyik az ADITUS, a másik egy halasi cég, aki pályázatfigyelést végzett.
Az ADITUS Kft mellékelte azt a táblázatot, amiből kitűnik, hogy az elmúlt időszakban
hat pályázat írásában működött közre. 200 milliós elnyert támogatást már
elkönyvelhet és még 3-4 folyamatban van. Remélhetően többszörösen megtérül az a
befektetés, amit ez a cég végez.
Sándorfalván és máshol is másfél milliárdokat tud elhozni intenzívebb egyeztetések
és aktívabb pályázati tevékenység mellett. Ezt el kell érniük. Ezért szükséges a
Városmenedzser np. Kft-nek,
a Polgármesteri Hivatalnak és az ADITUS Kft
folyamatos bevonása a humánerőforrásos támogatások megszerzésében.
Megbízási szerződést változatlan feltételekkel javasolja meghosszabbítani.
Kérdések
Jekő Attila képviselő:
Kötődik-e ez a cég valamilyen párthoz bármilyen formában?
Táblázatban miért sorolja fel az Európai szintű nevelés Infrastruktura
Jövő
Nemzedékért pályázatot, ami a Bóbíta óvoda felújítása, mert a szakmai
véleményezésnél nem érte el a megfelelő pontszámot, tehát elutasították. Második
körben, amikor a Kormány 5 milliárdot átcsoportosított erre a körre, akkor került fel a
listára.
A Záportározót is elutasították.
A pályázatfigyelésre adnak 150.000 Ft-ot havonta? Előző napirendi pontban emelték
be a Szervezeti és Működési Szabályzatba, hogy a pályázat figyelést a
Városmenedzser np. Kft fogja végezni.
Lukács László alpolgármester:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy nem tud párt kötődésről.
Bóbita óvoda esetében megfellebbezték a döntést, mert a pályázatuk jó volt. Volt aki
a körön kívül került és különböző támogatói nyilatkozatokat kértek. Ezért késett
három hónapot az eredményhirdetés.
Záportározó nem volt feladatuk. Más nem vállalta el, így kapták meg ők, de nem volt
nagy esély az eredményre. Azokat kell rájuk bízni, ami az ő kompetenciájukba
tartozik. Ebben további egyeztetéseket kell végrehajtani.
Reméli, hogy sok elnyert pályázathoz fog kötődni az ADITUS Kft és a város
jobbítását fogja szolgálni.
A pályázatfigyelés egyeztetések alapján történik.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő.
ADITUS Kft havi szinten
a pályázatfigyelését az Uniós Értesítő
szakmai
kiadványának és a Forrás Értesítő szakmai CD havonkénti megküldését jelenti, az
előterjesztés szerint. Ismeri ezeket a kiadványokat. Az Uniós Értesítő éves előfizető
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díja 70.000 Ft. A Forrás Értesítő CD évi 50.000 Ft. Ez évente 120 E Ft-ért
megszerezhető, ezzel ellentétben 1.8 milliót fizetnek érte. Az előző napirendi pontban
pedig ezt a feladatot a Városmenedzser Kft feladatkörébe vették fel.
A cég után érdeklődött és az ügyvezetője: Gombi Attila vezérigazgató a FIDESZ-KDNP
színeiben a Kispesti önkormányzat képviselője.
Egy szolgáltatásért ne fizessenek 15-szörös árat. Kéri a FIDESZ frakció tagjait, hogy
gondolják át még egyszer az előterjesztést, és ne hagyják jóvá.
Váradi Krisztián képviselő.
A közalkalmazotti pótlék megállapításánál kért emelést, de a Pénzügyi, Költségvetési
és Gazdasági Bizottság soknak vélte, pedig éves szinten 2-3 millió Ft volt az összege.
Ez a napirendi pont ugyanaz mint a debreceni Gerohostel Kft az önkormányzat havi
bruttó 180.000 Ft megbízási díjával, amiből semmi nem lesz.
Miért kell az önkormányzatnak ez a kiadás, és miért nem szól a szakbizottság
ellene?
Lukács László alpolgármester:
El kéne olvasni a megbízás tárgyát. 12 havonta 3 Strukturális Alapra benyújtandó
pályázat elkészítését vállalják ingyen. Két személyes konzultációt havonta
elvégeznek. Folyamatos képzést adnak az Európai Uniós pályázatokkal
kapcsolatban a település adottságaira tekintettel.
Nem kell félrevezetni sem a közvéleményt sem a képviselő-testületet.
Verseny van, ha nem mennek a pályázatok után, akkor nem lesz semmi.
Amennyiben azt szeretnék, hogy ne fejlődjön a város, akkor szavazzanak úgy, ahogy
eddig is tették.
Dr. Várnai László polgármester:
Felolvassa szó szerint az előterjesztésből, hogy a meghatározott sikerdíj mértéke
valamennyi pályázat esetén 50 millió elnyert támogatás esetén 5%+ÁFA, elnyert
támogatás ezt meghaladó összege után 100 millió Ft-ig 4%+ÁFA, elnyert támogatás
ezt meghaladó összege felett 3%+ÁfA, mely sávosan kerül meghatározásra.
Kéri a képviselők szavazatát az előterjesztésről.
No: 27

95

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 19:21:12
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19/2009. Kth
Kiskunhalas Város Önkormányzata és az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató KFT-vel
kötött szerződés megújítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ADITUS Tanácsadó és
Szolgáltató KFT-vel kötött szerződés megújítását nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 229/2008.Kth. (9) pontjában megjelölt Halasi Városgazda Zrt.
Felügyelő Bizottságának jelentése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Lukács László alpolgármester:
A képviselő-testület 229/2008 Kth.sz. határozatában úgy döntött , hogy a Zrt
vezetésének megújulását követően át kell tekinteni az ott korábban feltárt
hiányosságok rendezését. Ezt a feladatot a Felügyelő Bizottság kapta meg. Erről
készítettek egy jelentést.
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Az előterjesztés szerint az új vezetés a helyreállítási feladatokat határidőre elvégezte
és a Városgazda Zrt. jelenleg kellőképpen szabályozott és az előírásoknak
megfelelően működik.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 28
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20/2009. Kth
A 229/2008. Kth. (9) pontjában megjelölt Halasi Városgazda Zrt. Felügyelő Bizottság
jelentése.
Határozat
A képviselő-testület elfogadja a Halasi Városgazda Zrt. Felügyelő Bizottságának
jelentését a Halasi Városgazda Zrt. vizsgálati jelentéseiben található hiányosságok
megszüntetésére vonatkozó intézkedések ellenőrzéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00022 Új napirendi pont
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22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Városgazda Zrt részére irodák biztosítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok írásban mellékeltek.

Kérdések
Hozzászólások
Dr.Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 29
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21/2009. Kth
Halasi Városgazda Zrt. részére irodák biztosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Bem utca 1. fsz. 15. szám
alatti, a kiskunhalasi 4689/22/A/15 helyrajzi szám alatt felvett, üzlethelyiség
megnevezésű ingatlant a Halasi Városgazda Zrt. (6400 Kiskunhalas, Városház utca
2.) használatába adja a Zrt. telephelyének, illetve későbbi székhelyének kialakítása
céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza
vagyonhasználati szerződés aláírására.

Dr.
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Várnai

László

polgármestert

a

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József mb. városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt. operatív igazgató
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00023 Új napirendi pont
23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Hajnal u. 5. alatti volt gyermekorvosi rendelő kezelési jogának
átadása a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének.
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: 30

99

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 19:27:07

>756<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

22/2009. Kth
Hajnal u. 5. sz. alatti volt gyermekorvosi rendelő kezelési jogának átadása a
Költségvetési Intézmények Gazdálkodási Szervezetének.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Hajnal u. 5. sz. alatti, a
kiskunhalasi 4837 helyrajzi szám alatt felvett, egészségház megnevezésű
ingatlanban lévő gyermekorvosi rendelőt a Költségvetési Intézmények Gazdálkodási
Szervezete kezelésébe adja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Hirsch Józsefné Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetvezető
Simon István Népjóléti Osztályvezető
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. op. Igazgatósági tag
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00024 Új napirendi pont
24./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szent Imre u. 2.sz. ingatlan hasznosításának előkészítése.
Előterjesztés írásban melléklet.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
Első fejezetbe zárt versenytárgyalás
hasznosítási felhívást. Melyik az igaz?

szerepel,

a

harmadikban

pedig

nyílt

Tóth Péter főépítész:
Az előterjesztés szöveges indokolásában lehetőség merült fel a zárt versenytárgyalás
keretében történő értékesítésre, de az nem kedvező . Csak lehetőségként említette
meg.
Határozati javaslatban a nyílt versenytárgyalás szerepel, ami előnyösebb az
önkormányzat számára.

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a határozat-tervezet
elfogadását.
No: 31
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23/2009. Kth
Szent Imre u. 2. sz. alatti ingatlan hasznosításának előkészítése.
Határozat
A Képviselő-testület nyílt versenytárgyalás keretében hasznosításra ajánlja fel a
Kiskunhalas, Szent Imre u. 2. szám, 4636 hrsz alatti ingatlanát 718 m2 nagyságú
területtel .
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hatáskörébe eső, hasznosítást lehetővé
tevő intézkedések és döntések meghozatalára. A kikiáltási értéket értékbecslés
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figyelembe vételével a Pénzügyi, Gazdasági és Költségvetési Bizottság határozza
meg.
Az eljárás lebonyolításával megbízza a Városgazda Zrt.-t. Az adásvételi szerződés
tervezetét – melynek tartalmaznia kell az épület tervezett hasznosítási célját, a
hasznosítás határidejét és az ellentételezés konstrukcióját is – jóváhagyásra a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. op. Igazgatósági tag
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00025 Új napirendi pont
25./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas 3306 hrsz alatti ingatlan értékesítése.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévé, a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
No: 32
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24/2009. Kth
Kiskunhalas 3306 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 3306 hrsz. alatti, 824 m2
területű, kivett építési terület művelési ágú ingatlanát Szűcs Mátyásné, Kiskunhalas,
Pozsony u. 57/C. sz. alatti lakos részére. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos
költségek a vevőt terhelik.
A terület értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt.
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter Főépítészáltala: kérelmező
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. op. Igazgatósági tag
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00026 Új napirendi pont
26./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas 2391/7 hrsz-ú Jókai utcai ingatlan visszavétele.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
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Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatával kiegészítve javasolja
a határozat-tervezet elfogadását.
No: 33
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25/2009. Kth
Kiskunhalasi 2391/7 hrsz.-ú Jókai utcai ingatlan visszavétele.
Határozat
A Képviselő-testület a Kiskunhalas 2391/7 hrsz alatti ingatlanra 2001. augusztus
31-én kelt adásvételi szerződés 11. pontját érvényesíteni kívánja. Megbízza a
Polgármestert, hogy az eredeti tulajdoni állapot visszaállítása érdekében szükséges
intézkedéseket 2009. február 28-ig egyezség megkötése céljából megtegye. A
szükséges költségeket a 2009. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter Főépítész,
LERN Kft. Kiskunhalas, Radnóti u. 15.
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. op. Igazgatósági tag
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00027 Új napirendi pont
27./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Balogh János területvásárlási kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
No: 34
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26/2009. Kth
Balogh János területvásárlási kérelme.
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi
42376 hrsz. alatti ingatlanban birtokolt 2212/10880 tulajdoni hányadát
42377 hrsz. alatti ingatlanban birtokolt 2212/10880 tulajdoni hányadát
42379 hrsz. alatti ingatlanban birtokolt 2212/10880 tulajdoni hányadát
és a 42380 hrsz. alatti ingatlanban birtokolt 2212/10880 tulajdoni hányadát
Balogh János és Balogh Jánosné, Kiskunhalas, Fazekas G. u. 61. sz. alatti lakosok
részére.
A Képviselő-testület zárt versenytárgyalás útján történő értékesítésre jelöli ki a
kiskunhalasi 42418 hrsz. alatti ingatlanban birtokolt 18/90 tulajdoni hányadát. A
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versenytárgyalásra az ingatlan társtulajdonosait kell meghívni. Azonos ajánlat
esetén Balogh János és Balogh Jánosné, Kiskunhalas, Fazekas G. u. 61. sz. alatti
lakosok jogosultak az ingatlanrész megszerzésére.
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A terület értékesítési
áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság dönt.
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával
és felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter Főépítész
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. op. Igazgatósági tag
Kantár Imre vagyongazdálkodó: általa: kérelmező
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00028 Új napirendi pont
28./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0011 azonosító
számú pályázat megvalósításához a BKKM Önkormányzat Vári Szabó
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas Kőrösi út. 17. sz.
alatt található ingatlanán.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
2006 évben megkezdődött a szakképzés korszerűsítése. Megyénként általában 1-3
közötti integrált szakképző létrehozását tervezik aminek a célja a megyében folyó
szakképzés összehangolása.
Kezdetben konzorciumi szinten működtek, így adták be a pályázatot, de a
konzorcium nem volt szerződőképes, ezért jogi személyiséggel rendelkező szervezetet
kellett létrehozni. Kiskunhalas város is csatalakozott a feltüntetett Szakképzési RThoz. Ezen belül
a konzorcium készítette el a fejlesztési tervet, amelyben
Kiskunhalast az építőipari szakmák fejlesztési központjaként jelölték meg. Ez a Vári
István Szakképző Intézetet jelenti. Ez az intézmény Kiskunhalas város területén van.
Kiskunhalas és környékéről beiskolázási feladatokat lát el és a Kiskunhalasi
Önkormányzat tulajdonában lévő épületeket használja.
Sikerrel pályáztak, a pályázat eredményeképpen 250 millió Ft körüli fejlesztésre
kerül sor. Ennek jelentős része 170 millió körüli összeg egy tanműhely fejlesztést
jelent az épület átépítésével. Valamivel több mint 80 millió eszközfejlesztésre
fordítódik.
Ahhoz, hogy a fejlesztéseket végrehajthassák, tulajdonosi hozzájárulásra van
szükség. Ez az elmúlt hét csütörtökén derült ki, ezért osztós a kérelem.
Kérdések

106

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
No: 35

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 19:38:31
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27/2009. Kth
Tulajdonosi hozzájárulás a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0011 azonosító számú pályázat
megvalósításához a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István
Szakközépiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 17. sz. alatt található
ingatlanán.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza Várnai László polgármester a
mellékelt nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Molnár Nándor Vári Szabó István Szakközépiskola igazgatója
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

„NYILATKOZAT
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Alulírott Kiskunhalas Város Önkormányzata (Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök
tere 1.; adószám: 15338806-2-03; képviselő: Várnai László polgármester), mint a
Kiskunhalas, 1832 hrsz. belterületi/külterületi, természetben a 6400 Kiskunhalas,
Kőrösi út 17. sz. alatt fekvő ingatlan tulajdonosa az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
(székhely: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.; adószám: 15336000-2-03; képviselő:
Bányai Gábor elnök) pályázatot nyújtott be TIOP-3.1.1-08/1-2008-0011 azonosító
számon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé és a pályázatot támogatásra
érdemesnek ítélték.
Nyilatkozom, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 17.)
mint a pályázat Kedvezményezettjének, a Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően
Közhasznú Zrt.-nek (székhely: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.; adószám: 144701412-03; képviselő: Rab Zoltán vezérigazgató) fióktelepe a tulajdonomban levő ingatlant
ingyenesen használja.
Ezen nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a Bács-Szakma Non-profit
Kiemelkedően Közhasznú Zrt. mint a pályázat kedvezményezettje a pályázat
keretében a tulajdonomban álló ingatlanon megvalósuló beruházást a projekt fizikai
befejezését követően legalább 5 évig fenntarthassa és működtethesse.”
00029 Új napirendi pont
29./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „ Kiskunhalas Város szennyvíztisztításának és csatornázásának
fejlesztése” című pályázathoz szükséges saját forrás igazolása.
Előterjesztés írásban mellékelt.

Kérdések

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
No: 36
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.02.02 19:39:11
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28/2009. Kth
„Kiskunhalas Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” című
pályázathoz szükséges saját forrás igazolása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy a „Kiskunhalas Város
szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” című, KEOP-7.1.2.0-20080215 azonosítószámú pályázathoz szükséges 15%-os saját forrást, azaz
12.840.000,-Ft-ot és a projekt előkészítés összköltségének 20%-os áfáját, azaz
17.120.000,-Ft-ot, összesen 29.960.000,-Ft-ot az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében biztosítja.
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

00030 Új napirendi pont
30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.
Előterjesztés írásban mellékelt.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a hirdetőtáblacsonk eltávolítására kapott
választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Fejérföldi buszmegálló balesetveszélyének
megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
Elfogadja a választ, de minél hamarabb kéri a megoldást.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a vasútállomáshoz kért kerékpártároló
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja megköszönve a gyors intézkedést.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Számadó u. 3. ivóvízminőség javítására
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Elfogadja a választ.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a piactéri italozás megszüntetésre kapott
választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Elfogadja a választ.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Kalmár bolt előtti vízelvezetés megoldására
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Szt. Erzsébet tér közterület megjelölésére
kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a korábbi ülésen kérdezett kórházi
füstszennyezés problémájára elkészült újabb választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
Nem fogadja el a választ. Kéri megméri a füstszennyezés mértékét este 6 és 8 óra
között.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság elé utalja.
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Jácint, Liget és a Kamilla utca kátyúinak
kijavítására kapott választ elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Kocsis Lajos utcai sövény megmetszésére
kapott választ elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a
kapott választ elfogadja-e?

Kertvárosi

villanyoszlop helyreállítására

Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Kanizsa téri parkoló helyének rendezésére
kapott választ elfogadja-e?
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Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Szintén Máté Lajos képviselőtől kérdezi,
helyreállítására kapott választ elfogadja-e?

hogy

a

Rekettyei

buszmegálló

Dr. Fődi István Városgazda Zrt op. Igazgatósági tag:
Megerősíti, hogy a javítást megrendelték, elkészítése rövidesen várható.
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Vízkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a környezetvédelmi területek védelmére
kapott választ elfogadja-e?
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Aradszky László képviselőnőt, hogy a Honda Szalon gépjárművei által
okozott kár megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy
választ elfogadja-e?

a strand ünnepi nyitva tartására kapott

Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Kuruc vitézek téri fák száraz ágainak
levágására kapott választ elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Kuruc vitézek téri aszfalt utak repedéseinek
kijavítására kapott választ elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy
megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?

az

Állomás

utcai

terelősziget

Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Vörösmarty utca kátyúinak javítására
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja. Jó megoldásnak tartja a válaszban lévő megoldást. Nyugtatja az
ott lakókat.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy
megoldására kapott választ elfogadja-e?

a

Csataksori

út

vízelvezetésének

Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja. Egy pár kocsi föld feltöltés kell az útjavítás előtt.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a strand területének értékesítéséről kapott
választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő.
A strand területének egynegyedét 2007-ben megszerezte egy magánvállalkozó, úgy
hogy a négy hirdetés egyikére sem reagált az önkormányzat.
Nem fogadja el a választ és kérdezi, hogy ki a felelős, hogy az önkormányzat
lecsúszott a strand területének kedvező áron történő megszerzéséről?
Dr. Várnai László polgármester:
A választ visszarendeli a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság elé.
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Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a város É-i Kapujánál lévő szőlőprés
felújítására kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A „ Búsuló Kuruc „szobor állagának megőrzését is kéri figyelni a tavasz folyamán, és
így elfogadja a választ.
Dr. Várnai László polgármester:
A VAKÁCIÓ Kht üzletrész vásárlása további vizsgálatot igényel ezért az azzal
kapcsolatos választ visszavonja.
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a lakótelepi parkolóhelyek tisztítására
kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Sport Horgász Egyesület
beszámolásával kapcsolatban kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Csillag u. kátyúinak kijavítására
kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja, amennyiben valóban megtörténik a kátyúk kijavítása a
bekerülési érték ismeretében.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy az Erzsébet királyné tér járda
javítására kapott választ elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ elfogadja, mert a járda kijavítása megtörtént.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a helyi buszjárat Lovas Csárdáig
történő járatára a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
vizsgálatáról szóló határozatot elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
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Elfogadja a választ, ami nem megnyugtató számára.
Dr. Várnai László polgármester:
Soós Árpád képviselő a vasúton túli területen gyűjtősziget kialakítását kérte, amit a
Településfejlesztési, Idegenforgalmi Bizottság felülvizsgált. Kérdezi, hogy a bizottság
döntését elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
Határidő megjelölését kéri.
Dr. Várnai László polgármester:
Ebben az évben elrendeződik.
Soós Árpád képviselő:
Elfogadja a választ.
Dr. Várnai László polgármester:
Aradszky Lászlóné képviselő a Határ utcai hulladékgyűjtő konténer áthelyezését
kérte. A választ megvizsgálta a Településfejlesztési Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság. Kérdezi, hogy a bizottság válaszát elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Dr. Komáromi Szilárd képviselő kérte a Nagy-Szeder István hagyaték közkinccsé
tételét. A Művelődési , Oktatási és Vallásügyi Bizottság megvizsgálta, 3 tagú
munkacsoportot hoztak létre a tárgyalások lefolytatására.
Ennek eredményéről tájékoztatják a képviselő urat. Kérdezi, hogy ezt a választ
elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ elfogadja.
KÖZMEGHALLGATÁSON ELHANGZOTT ÉSZREVÉTELRE ADOTT VÁLASZ.
Dr. Várnai László polgármester:
Tassonyi Tamás a Kárász utcai csapadékvíz elvezetésének megoldását kérte.
A választ többször megvizsgálta a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság. A polgármester által írt válasz jóváhagyást nyert, így
kipostázható az nevezett személy részére.
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KÉPVISRELŐI INTERPELLÁCIÓK:
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Vári Szabó István Szakközépiskola Kossuth utcai épülete előtti járda javítását kéri.
Több évvel korábban a csatorna építést követően a járda javítása nem történt meg
megfelelően. Kéri a járda helyreállítását.
Elindult egy tendencia, ami a családiházas környezetben élőket hátrányosan érinti. A
Fűrész utcában és a Szilády Áron utcai foghíj telkén a családi házak közé emeletes
társasház épül. Körülötte lévő családiházas telkek értéke leesett, mert az emeltről be
lehet látni a házak udvarába. Főépítész álláspontját kéri ezzel kapcsolatban.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
A régi Református temető mögötti út kátyúinak javítást kéri. Kuruc vitézek téri óvoda
megközelítése ezért nagyon nehézkes. Nehéz ott a közlekedés.
Kiffer utca csapadékvíz akna elkészítését kéri.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Városkert utcai COOP Bolt ajtajára egy szélfogót kérnek, mert a pénztárosra rányílik
az új fotocellás ajtó.
Régi paintball pályán ( volt lőtéren) a terület és környezetének rendezését kéri.
Kossuth utcai lakótelep ( Kossuth és Gimnázium u. sarkán ) a lakók parkolási
gondjainak megoldását kérik. Amikor a sportcsarnokban rendezvény van, a lakótelep
lakóinak parkolójában állnak a résztvevők autóik.
Tábla felszerelését kéri az ott lakók parkolásának biztosítása érdekében.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő.
Jegyzőnőt kereste meg szerdai fogadóóráján egy állampolgár nő, és nem jutott tovább
a titkárnőnél, aki megkérdezte milyen ügyben keresi a jegyzőasszonyt. Amikor azt
megtudta azt válaszolta, hogy ezzel ne zavarja a jegyzőasszonyt.
Azt kéri, ha valaki a jegyzőasszonyhoz kíván menni, ne tartsa fel a titkárnő.
A Semmelweis téren 32 lakás van a társasházban és 6 lakás üresen áll. Hogyan
lehetne kötelezni a tulajdonosokat, hogy gondozzák a környezetüket?
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Kossuth u. 17 mögött ahol nagyon örülnek a lakók, hogy a konténerek odakerültek.
A játszótér azonban nagyon szemetes, aminek takarítását kéri.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
A Halas TV-ben látta, hogy sok helyen van újra illegális hulladék lerakó telep. Utána
járt, hogy melyik szállítási vállalkozó tette le a szemetet. Ez a vállalkozó a
lakosságtól
hordta
el
az
építési
törmeléket.
Kivitte
a
Regionális
Hulladékgazdálkodási Telepre, de nem engedték be. Ezt újra kell szabályozni, mert a
telepre csak az mehet be, akinek erre engedélye van.
56 mázsa szemetet 110 E ft-ért vitte el a szolgáltató. Megoldást kell keresni, mert a
vállalkozóknak nagyon magas árat kell fizetni a szemétszállításért.
Bem utcaiak köszönik az új kukákat, de közel 30 db. parkolóhelyet foglal el. Nem
ott vannak, ahol voltak a konténerek, hanem a parkolóban. Hőközpont melletti
területet kellene erre kialakítani, vagy a régi konténerek helyére tegyék azokat.
Kórház előtti parkoló szűkös. Egy bejárata van, nehézkes a használata.
Kéri felülvizsgálni, a strand nyári bejárójánál a parkoló megnyitásának lehetőségét.
A tüdőszűrés 840 Ft befizetés ellenében működik. Erről senkit nem tájékoztattak. Ezt
az összeget 40 év alatt kötelező fizetni. 40 év felett nem kell fizetni.
Nem kell fizetni ezért Szegeden, Baján , Kalocsán és Kecskeméten.
A beutaló felmutatása esetén mindenkinek ingyenes a szűrés, de nem így szól a jogi
szabályozás.
Kéri, hogy a Felügyelő Bizottság vizsgálja ezt felül.
Amennyiben jogtalan volt a befizetés, akkor fizessék vissza.
Végül azt kéri, hogy a tüdőszűrő belső várakozójának ablakán lévő SZDSZ-es logot
vegyék le.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Kéri, hogy a Róna u. a város térképén szerepeljen.
A Róna u. kátyúinak javítását kéri.
53 főút városhoz közeli szakaszán található egy vendégház. Ezzel szemben egy
kamion várakozóhely megvalósulás előtt van. A vendégház tulajdonosa kéri, hogy az
engedélyezésről kapjon tájékoztatást, mert a forgalmára kihatna a megvalósítás.
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Horváth Mihály képviselő:
Az elmúlt év októberében interpellált a Nagy-Szeder utca burkolat felújításával
kapcsolatban, mert a víznyelő árkok nagyon alacsonyak és a kerékpárosok számára
balesetveszélyt jelentenek. Akkor azt a választ kapta, hogy november hónapban
kijavítják a hibát, de ez nem történt meg. Ismét kéri annak végrehajtását.
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¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
Soós Árpád képviselő:
A vizsgáztatásra vitt gépkocsik esetében előfordul, hogy a rendszámtáblát
érvényesítő matricával kell ellátni a helyi okmányirodában.
Ebben az esetben a gépkocsikról le kell szerelni a rendszámtáblát és be kell vinni az
okmányirodába. Különösen téli időszakban a rendszámtáblát tartó műanyag keret
hamar széttörik és nehéz a rendszámtábla levétele. A hátsó rendszámtábla
süllyesztve található a gépkocsin, azért hogy az ellopást megakadályozzák. Ezt a
hátsó rendszámtáblát a tartóval együtt kell leszerelni. A tartócsavarokhoz nem lehet
hozzáférni a rendszámtábla miatt. El kell vinni szakműhelybe, ledaraboltatni és az
okmányirodai matrica felragasztása után ismét el kell vinni az autót a
szakműhelybe.
A Polgármesteri Hivatal előtti parkolóba ki kellene jönnie az ügyintézőnek és a
matricát ott tehetné fel, így probléma mentesen megoldható az érvényesítés.
A vizsgabázison hasonló esetben kerülnek fel a matricák. Ezt az okmányiroda
dolgozója is megtehetné. Kéri ezt felülvizsgálni.
Nem arra gondol, amikor új rendszámtábla kerül kiadásra, vagy forgalomból kivonás
miatt leszerelik a rendszámtáblát.
A lakosság tulajdonában egyre több szemétszállító edényzet került, amit
megvásároltak. Ezekkel a tárolóedényekkel a szolgáltató emberei ürítés során
nagyon durván bánnak. Hamar sérül. Azt kéri, hogy a vállalkozó figyelmeztesse
dolgozóját.
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________
Szabó Károly képviselő:
A Semmelweis téren a vízelvezető rácsok megsüllyedtek, balesetveszélyessé váltak.
A Városgazda Zrt. hamar segítségére sietett, bár kijavítani nem tudták, de körbe
állványozták.
Kuruc vitézek terén a fűtőmű környékén az utak javítását kéri a parkoló megváltás,
bevételi összegéből.
A Kuruc vitézek terén az Óvoda felújítását
kéri.

követően a környékbeli utak javítását

Dr. Várnai László polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testület
ülését befejezettnek nyilvánítja.
k.m.f.
(: Dr. Várnai László:)
polgármester
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Dr. Ferenczi Mária:)
jegyző

(:Dr. Szász Éva:)

(: Vízkeleti Szabolcs:)
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A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja:20:19:45
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