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       Képviselő         Voks Frakció

1. Dr. Várnai László polgármester               1 MSZP
2. Lukács László alpolgármester               1 FIDESZ-KDNP
3. Aradszky Lászlóné               1 FIDESZ-KDNP
4. Csáki László               1 MSZP
5. Dózsa Tamás Károly               1 FIDESZ-KDNP
6. Halász Balázs               1 FIDESZ-KDNP
7. Horváth Etelka               1 MSZP
8. Horváth Mihály                                                       1
9. Hunyadi Péter               1 FIDESZ-KDNP
10.Jekő Attila               1 MSZP
11.Jerémiás Béláné               1 FIDESZ-KDNP
12.Dr. Krammer Balázs               1 FIDESZ-KDNP
13.Dr. Komáromi Szilárd                                            1
14. Kószó János                                                           1 MSZP 
15.Máté Lajos                                                              1 FIDESZ-KDNP
16.Dr. Nagy András Péter                                           1 FIDESZ-KD
17.Dr. Nagy Lajos              1
18.Pajor Kálmán                                                         1 FIDESZ-KDNP
19. Soós Árpád                                                           1         FIDESZ-KDNP
20. Szabó Károly                                                        1         MSZP
21.Dr. Szász Éva                                                        1         FIDESZ-KDNP
22.Szilágyi Pál Ferenc                                                1         FIDESZ-KDNP
23.Váradi Krisztián                                                    1         MSZP
24. Vízkeleti Szabolcs Zsolt                                        1         MSZP

(  24  fő  100% )

Rostás László                                 CKÖ elnöke
Dr. Ferenczi Mária Jegyző
Kristóf Sándorné Aljegyző
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
László Mária Pénzügyi  és Városfejlesztési  

főosztályvezető
Orosz Jánosné Költségvetési csoportvezető
Szalontai Mária Könyvvizsgáló
Faddi István Adócsoport vezetője
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Tóth Péter Főépítész
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető
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Töröcsik Dávid Rendészeti osztályvezető
Simon István Népjóléti osztályvezető
Huber Helga Martonosi Pál Könyvtár vezetője

 Dr. Várnai László  polgármester:

Köszönti  a megjelenteket,  majd megállapítja,  hogy a megválasztott  24 fő képviselő  
jelen van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Kószó János és  Máté Lajos képviselőket.

Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket.

NAPIREND ELŐTT:

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁSOK:

Halász Balázs képviselő:

A Halasi Tükör február 25-i számában egy oldalon keresztül interjut közöltek Szabó  
Károly képviselőtársával.
Közben a Megyei Bíróságon Zuschlag János volt képviselő eskü alatt vallomást tett. 
A vallomás és az általa idézett újságcikk között óriási különbség van. 
Eskü alatt vallott, aminek nagyobb a súlya a nyilatkozatnál.
Beszélt  helyi  dolgokról,  kopogtatócédulák  ezrével  történő  másolásáról,  választási  
csalásokról és olyan pénz elosztásokról, ami a helyi MSZP szervezetet támogatta.
Kifizetésekről beszélt ami 2-5 millió Ft-ig terjedt, könyvelés nélkül.
Nem beszélt  a 2006-os választásokról., mert közelinek tartotta annak időpontját.
Szemtanúja volt korábban, amikor nagyobb mennyiségű szóróanyagot pakoltak egy 
kisteherautóra.  Érdeklődésére  mondták,  hogy  felhalmozódott  szóróanyagot  
szállítanak el.
Az újságban olvasható, hogy a szocialisták soha nem álltak Zuschlag mellé. Lehet,  
hogy  ebben  igaza  van,  de  még  ülhetnek  mellé,  mert  egyre  több  embert  vezetnek  
bilincsbe az MSZP és az SZDSZ soraiból.
Megítélése szerint továbbra is van Zushlag ügy.

Dr. Várnai László polgármester:

Megítélése szerint semmi novum nem volt a fenti felszólalásban. Azért van a bíróság  
előtt Zuschlag, mert azt csinálta, amit vallott. 
Az MSZP Szervezetnek most 100 körüli tagja van. A korábbi nagy létszámot Zuschlag  
finanszírozta. 
Zuschlag  a  Kiskunhalasi  Képviselő-testület  segítségével  és  a  képviselő-testületen  
keresztül egyetlen fillért nem vett ki a halasi adófizetők zsebéből. A Képviselő-testület  
egyetlen tagja sem szavazta meg elkövetett bűneit 2002-2007 között.
Egyértelművé  tették,  hogy  Zuschlagnak  sem  a  közéletben  sem  a  baloldali  
politizálásban nincs helye.
 A 2006-os önkormányzati  kampány során a párt tagjai  4 éven keresztül  a saját  
pénzüket tették félre, a Párttól  néhány százezer Ft-ot kaptak, illetve támogatásokat  
kaptak, de nem a Zuschlagtól. Elszámolásuk bárki által megtekinthető.
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A FIDESZ ifjúsági  szervezeteinek finanszírozása is megvizsgálható  még a bírósági  
eljárás során. Sem a FIDESZ-nek sem az MSZP nincs helyi elszámolási gondja. Ez  
országos szinten jelentkezik.
Zuschlagot előhozhatják  többször is,  az a véleménye nem fog megváltozni,  hogy a  
bűnözőknek börtönben van a helye.

Dr. Krammer Balázs képviselő:

Blikk c. országos napilap 2009. február 26-án a következő írással jelent meg:
Zuschlag a kiskunhalasi  konkrétumokról  beszélt.  Elmondta,  hogy az  egykori  helyi  
szervezete  a  halasi  MSZP  legalább  5  -700.000  Ft-ot  költött  havonta,  miközben 
papíron csak 100.000 Ft.-al  gazdálkodtak.  A félmillióként elkönyvelt országgyűlési  
választási  hadjárat  is  5  milliót  emésztett  fel,  azaz  a  kampánypénzek  alig  10%-a 
érkezett  tiszta forrásból.  A különbözet adományokból származott,  amelyet  feketén  
használtak fel így azokról a Magyar Közlönyben sem kellett beszámolni. Előfordult pl.  
hogy  a  2006-os  helyhatósági  választások  előtt  2  millió  nem  legális  plusszal  
rendelkezett  a Kiskunhalasi  alapszervezet,  ezért  azt  javasolta  jobbkezének  Katus  
Ferencnek,  hogy   az  összeget  azonnal  vegyék  ki  és  feketén  használják  el  a 
kampányban.
A harmadrendű vádlottat:  Katust, Zuschlag szerint egyébként egy bőkezű mecénást  
a Kiskunhalasi Baromfi Feldolgozó Zrt vezérigazgatója alkalmazta tanácsadóként. Ez 
az állás azonban csak névleges volt, munkabérét nem a  pártszervezet hivatalosan  
alacsony költségvetéséből kellet állni.

Sokadszor  fordul  elő,  hogy  Zuschlag  János  nyilatkozatai  az  országos  médiában  
megjelennek, ugyanakkor nincs hivatalos  tudomásuk arról, hogy bármikor is sajtó  
helyreigazítási  eljárást  kezdeményezett  volna  a  helyi  MSZP  Alapszervezet  ezen 
megjelent  cikkekkel  kapcsolatban,  vagy  jó  hírnév  megsértése  miatt  jogi  eljárást  
kezdeményezett volna.
Ennek azért van jelentősége, mert a jó hírnév megsértése miatt eljárást kezdeményez  
valaki, a valóság bizonyításának helye van a bírósági eljárásban.

A  cikk  megjelenése  óta  4-5  ember  állította  az  utcán,  hogy  tegye  szóvá  a  mai  
képviselő-testületi ülésen, hogy meddig tűri még ezt a halasi közvélemény és mikor 
lesz olyan világos kép,  hogy egyértelműen látszik,  hogy Zuschlag János  hazudik  
folyamatosan a börtönben vagy a helyi MSZP Szervezetnek van takargatni valója.
Amíg ez egyértelműen nem tisztázódik a rossz hírnév egyértelmű.

Dr. Várnai László polgármester:

Fogalma  nincs,  hogy  Zuschlag  hazudik  vagy  csak  nagyokat  mond.  Ennek  az  
alapszervezetnek volt vezetője,  és ha azt mondja,  hogy szabálytalanul  költöttek  el  
ekkora pénzt, az biztosan úgy van, mert ő költötte el. Nincs oka kétségbe vonni.
Ő tudja, hogy mit csinált, miért indítson valóság bizonyítási eljárást?
Ehhez az MSZP Szervezetnek semmi köze. 
Nem  vonja  kétségbe,  hogy  vallomása  igaz,  vagy  nem,  mert  az  általa  elkövetett  
tettekért neki kell felelnie.
Amióta ő vezeti ezt a szervezetet (2007 szeptember) ilyen problémák nincsenek ebben  
a pártban. Előző időszakhoz nincs köze.

Jerémiás Béláné képviselő:

Mást mondanak mint amit tesznek. Igen így van, ugyanis újabb a hátrányos helyzetű  
fiatalok  esélyeit  csökkentő  kormányzati  intézkedésre  derült  fény.  A  Hiller  István  
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vezette  Oktatási  Tárca  most  a  költségtérítéses  felsőfokú  képzésre  járó  diákok  
ösztöndíjait tartja vissza. A második félév egy hónapja elkezdődött, a miniszter még  
az első félévre vonatkozó pályázat nyerteseinek névsorát sem hagyta jóvá.
Információja szerint az Oktatási Tárcánál zárolták a kifizetéseket. Éppen azoknak a 
fiataloknak a pénzén ülnek, akiknek feltétlenül szükségük lenne erre, hiszen nehéz 
körülményeik ellenére megpróbálnak tanulni, tenni azért, hogy diplomát, műveltséget  
szerezzenek és hasznára váljanak hazájuknak.
Ugyanakkor  sok  minden  nyilatkozat  a  hátrányos  helyzetűek  megsegítéséről  szól 
szóban.  Néhány  héttel  ezelőtt  az  Arany  János  Tehetséggondozó  Program  körül  
robbant ki a botrány, mert az oktatási  miniszter kizárta a pályázatból  a rászoruló  
tehetségek egy részét. Mindez a kreativitás, a tehetséggondozás évében történt.

Dr. Várnai László  polgármester:

Ennek  a  témakörnek  nem itt,  hanem a  parlamentben  van  helye.  Dr.  Szabó  Erik  
országgyűlési képviselőnek kéri átadni  azt és ő interpelláljon .

Hunyadi Péter képviselő:

Az  1996-ban  Halasi  Zászlóasszonynak  választott  Kunczéné  férje  hozta  szokásos  
formáját.
Belügyminiszteri  tevékenységét  maga  Horn  Gyula  minősített  elégtelenre,  
pártelnökként az SZDSZ elfogadottságát számította jelentősen alá.
Egy dologban viszont változatlanul kiváló ; a gúnyolódásban.
Magyarország  lakóinak  10%  körüli  az  elégedettség  indexe,  aki  szerint  rendben 
mennek  a  dolgok.  A  nagy  többséget  aggodalommal  tölti  el  amit  lát  vagy  pedig  
szenvedő  részese  a  fejleményeknek.  Ezen  többség  problémáját  cián  tablettával  
kívánja megoldani Kuncze Gábor.
A globálisan bukott liberális téveszme rendszer elvakult követője egy „ bocsika-„- val  
elintézettnek  véli  az  ügyet,  azonban  mindannyian  tudják,  hogy  a  mentalitás  a  
gondolkodásmód ettől nem változott. Halasi támogatói leginkább azzal fejezhetnék ki 
felháborodásukat és elhatárolódásukat, ha kilépnének az ilyen pártból.
Az  MSZP-SZDSZ  börtön  frakciójának  zárt  ülésre  való  az  ilyen  stílus  és  
gondolkodásmód. Ha helyükre kerülnek a dolgok, akkor feltehetően megváltozik az  
arány és 10% lesz elégedetlen, 90 % pedig elégedett. Remélhetőleg közeleg az idő.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kéri a képviselőket, hogy  az országos politikát szíveskedjenek az országos politika  
szintjén intézni.

Rostás László CKÖ elnöke:

Cigányok Kiskunhalason több száz éve élnek együtt békében  ebben  a városban.
Valaha a cigányok dolgoztak,  vályogot vertek,  felépítették  a nem cigányok házait,  
szolgálók voltak a lehetőségeikhez mérten.
Nem lehettek iparosok, tanárok vagy orvosok.
1960-ig  szinte  nem  is  tanulhattak.  Amíg  meg  nem  épült  a  cigányiskola,  addig  
cigánygyerek nem járhatott  iskolába.  Ma már  nem így van,  de a közép szintű  és  
felsőfokú oktatásban résztvevő cigány mindig felháborodást kelt.
1990 óta az önkormányzattal olyan egységet sikerült Kiskunhalason létrehozni, ami  
példaértékű az ország számára.
A kiskunhalasi önkormányzat soha nem volt cigányellenes.
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Soha  nem  akartak  ártani  a  társadalomnak.  Kéri,  hogy  a  szélsőséges 
megnyilvánulásoktól  határolódjanak  el.  A  cigányok  közösségében  mindent  
megtesznek,  hogy  ebben  a  közösségben  jól  tudjanak  együtt  élni.  Nekik  az  az  
érdekük, hogy a többség értékrendjét tiszteletbe tartsák és betartsák.
Reméli, hogy a jövőben nem lesznek cigányellenes falfirkák.

Dr. Várnai László polgármester:

Sok nyilatkozat hangzik el az országban. Véleménye szerint Kiskunhalason kevesebb 
nyilatkozatnak kell lennie és annak a szisztematikus munkának kell folytatódni, ami  
eddig is volt.
Nem elhatárolódni kell, hanem meg kell erősíteni azt a közös munkát, amiben mind a  
két oldalnak ( kisebbségnek és többségnek) is van sok feladata.
Több évtizedes munka áll  mögöttük.  1987-ben  pl.  a munkaképes cigánylakosság  
78,4%-a  munkaviszonyban  volt,  most  7%-a  sincs.  Van  feladatuk  oktatásban,  
munkához való kapcsolódásban és integrációban is, mind a két félnek.
Kiskunhalason  munka folyik,  nem deklarációk  hirdetése.  A szélsőségeseket  pedig  
nem  lehet  kivédeni.  Aki  éjszaka  falfirkákat  gyárt,  akkor  a  közösségnek  kell  a  
nyugalmát  biztosítani,  hogy ilyeneket ne kapjon fel. Kiskunhalason nyugalom volt  
ebben a tekintetben a kisebbségi és a többségi oldalon is.

Szabó Károly képviselő.

Egy vizsgálati eredményről szeretne szólni a médiában, arra többszöri kérésre sem 
kap 8-10 percet, mert a sajtó vezeti félnek.
Félelem van!
A  vizsgálat  eredménye  nincs  messze  a  Zuschlag  ügytől,  amiről  a  többség 
előszeretettel  beszél.  Ez az  ügy a bűnüldözők dolga.  A bűnüldözők dolga az  Ady  
Endre  utcai  engedély  nélküli  építkezés.  Nem  a  Zuschlag  ügyben  volt  hivatalos  
megkérdezésen, de az Ady Endre utcai építkezés vonatkozásában volt. Szeretne bízni  
abban,  hogy  az  igazságszolgáltatás  Magyarországon  nem azt  figyeli,  hogy  hova 
tartozik és mi a véleménye a világról, hanem azt, hogy mit követett el.
A  korábban  elhangzott  kampányolással  kapcsolatban  elmondja,  hogy  az  biztos  
sokkal becsület, ha egy gazdag vállalkozót megkérnek, hogy adjon előleget és majd  
később azt ingatlan árkülönbözetben vissza fogja kapni.
Nagyon  bízik  abban,  hogy  a  Magyar  Igazságszolgáltatás  helyre  teszi  ezeket  a 
dolgokat.

2.)  TÁJÉKOZTATÓ  A  KÉT  ÜLÉS  KÖZÖTT  TÖRTÉNT  FONTOSABB 
ESEMÉNYEKRŐL.

Tájékoztató írásban mellékelt.

Dr. Várnai László  polgármester:

Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A kiküldött meghívóhoz képest az alábbi két napirendi pont felvételét javasolja a 
képviselő-testületnek:
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1.) ÁRT PERFECT ORGAZATION Kft- vel kötött megbízási szerződés felmondása,  
módosítása.

2.) A város szennyvízelvezetésének, tisztítójának fejlesztése és a tisztított szennyvíz  
elhelyezésével kapcsolatos támogatási szerződés aláírása.

Ezeken felül javasolja elfogadásra a képviselő-testület munkatervében nem tervezett  
napirendi pontok felvételét is.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND)tanácsnok.

Módosító indítványa, hogy  Városgazda Zrt Alapító Okirat módosítása nem alkalmas  
a  megtárgyalásra,  ezért  napirendről  történő  levételét  javasolja  és  a  március  30-i  
ülésen történő beterjesztését ajánlja.

Dr. Várnai László polgármester:

A módosító indítványról kéri a képviselők szavazatát.

No: 1 

Szavazás: Nyílt >784< Egyszerű
Ideje:2009.03.02 14:02:51

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen                 7   30.43%   29.17%
Nem                 8   34.79%   33.33%
Tartózkodik                 8   34.78%   33.33%

Szavazott               23 100.00%   95.83%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 1      4.17%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elutasítva
Határozat: 

Dr. Várnai László  polgármester:

A két új napirendi ponttal és a munkatervben előre nem tervezett napirendi pontokkal  
együtt javasolja a napirend megállapítását.

No: 2 
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Szavazás: Nyílt >785< Egyszerű
Ideje:2009.03.02 14:03:22

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               22   95.65%   91.66%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 1     4.35%     4.17%

Szavazott               23 100.00%   95.83%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 1      4.17%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

32/2009.Kth.
Munkaterv módosítás.

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a jóváhagyott munkatervétől eltérően
az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg a 2009. március 2-i ülésén:

1) ÁRT PERFECT ORGAZATION Kft- vel kötött megbízási szerződés felmondása,  
módosítása.

2) A város szennyvízelvezetésének, tisztítójának fejlesztése és a tisztított  
szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos támogatási szerződés aláírása,

3) SUGÓ REKLÁM Kft. közterületi hulladékgyűjtőinek kihelyezése,
 

4) Kerékpárúthoz szükséges területrész megvásárlása,
 

5) A 8155 hrsz. alatti közterület részének művelési ág változtatása,
   

6) A 2253/2 hrsz. alatti közterület részének művelési ág változtatása ,
  

7) Az Ipari Parkban 3.086 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem.

8) Az Ipari Parkban 4.284 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
   

9) Györfi Alen motorversenyző 2009 évi támogatása.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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NAPIREND:

Napirend tárgya:      Napirend előadója:

1) ÁRT PERFECT ORGAZATION Kft- vel kötött megbízási Lukács László
szerződés felmondása, módosítása.   alpolgármester

2) A város szennyvízelvezetésének, tisztítójának fejlesztése Dr. Várnai László
és a tisztított szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos   polgármester
támogatási szerződés aláírása,

3) Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági Dr. Várnai László
tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 2/2008.(I.30) sz.    polgármester
rendelet módosítása.

4)  Az építményadóról szóló 31/2002.(XII.18) számú rendelet Dr. Várnai László
módosítása.    polgármester

5)  A helyi iparűzési adóról szóló 32/2002.(XII.18) sz. rendelet Dr. Várnai László
módosítása.    polgármester

6)  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi Dr. Várnai László
költségvetéséről szóló rendelet.    polgármester

7)  Kiskunhalas Város Önkormányzata 2008. évi Dr. Várnai László
költségvetésének módosítása.   polgármester

8) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól Dr. Várnai László
szóló rendelet módosítása.    polgármester

9)  A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Dr. Várnai László
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása. polgármester

10) Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Dr. Várnai László
    Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirat módosítása.    polgármester

11) Idegenforgalmi adó bevétel strandfürdő fejlesztésére Dr. Várnai László
történő biztosítása.    polgármester

12)  Semmelweis Kórház Kht. ellátási szerződés Dr. Szász Éva
 teljesítésének ellenőrzésére szempontrendszer elfogadása. EFSZB elnöke

13)  Közművelődés és Közgyűjteményi intézmények Dr. Várnai László
 érdekeltségnövelő pályázata. polgármester

14) Dél-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Program Dr. Várnai László
 2008. évi munkájáról beszámolója.    polgármester

15) Halasvíz Kft. beszámolója a 2008. évi vizi-közmű Dr. Várnai László
felújítási alap felhasználásáról.    polgármester

16) A vízterhelési díj bebocsátókra áthárított 2009. évi Dr. Várnai László
mértékéről.    polgármester
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17) Lakossági járdaépítés 2009. évi támogatása. Dr. Várnai László
      polgármester

18) SUGÓ REKLÁM Kft. közterületi hulladékgyűjtőinek Dr. Várnai László
kihelyezése.    polgármester

     19) Kerékpárúthoz szükséges területrész megvásárlása. Dr. Várnai László
     polgármester

20) A 8155 hrsz. alatti közterület részének művelési ág Dr. Várnai László
változtatása.    polgármester

21) A 2253/1 hrsz. alatti közterület részének művelési ág Dr. Várnai László
változtatása.   polgármester

      22) Az Ipari Parkban 3.086 m2 terület megszerzésére Dr. Várnai László
vonatkozó kérelem.    polgármester

     23) Az Ipari Parkban 4.284 m2 terület megszerzésére Dr. Várnai László
vonatkozókérelem.    polgármester

24) Győrfi Alen motorversenyző 2009 évi támogatása. Dr. Várnai László
   polgármester

25) Interpellációs válaszadás.
 

Képviselői interpelláció.

00001 Új napirendi pont

1.) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: ART PERFECT ORGAZATION Kft- vel kötött megbízási 
                      szerződés felmondása, módosítása.

Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok írásban mellékeltek.

  
Lukács László  alpolgármester:

Egy létező szerződés átalakítására van szükség, mert a Képviselő-testület az elmúlt  
év  decemberében  állást  foglalt  abban,  hogy  a  Gerohostel  program  keretén  belül 
szeretné látni a konferencia központ megvalósítását.
A cég képviselőjének köszönhetően ez a program előkészítés alatt áll. Talán március  
hónapban az alapkő letételéig el tudnak jutni. Mindezzel együtt a szerződést át kell  
alakítani.
30  napon  belül  új  szerződés  előkészítésére  kérik  fel  a  polgármester  urat.  Más 
településekhez  hasonlóan  valószínűleg  egy  igazolt  előlegezett  költségkeret  
megállapításán  felül  sikerdíjas  feltételeket  fognak  megállapítani  és  a  képviselő-
testület elé terjeszteni.
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Kérdések

Szabó Károly képviselő:

Mekkora volt az eddig kifizetett összeg és a teljesítést ki igazolta?

Lukács László alpolgármester:

Előterjesztés  tartalmazza, hogy eddig 250 E Ft+ÁFA volt a havi juttatás.
Az igazolást a polgármester úr felhatalmazásával neki kellett aláírni.

Hozzászólások

Váradi Krisztián  képviselő:

Na végre! ( felkiáltással kezdi hozzászólását )
Emlékezteti a képviselőket, hogy  már a szerződés aláírásakor jelezte aggályait, majd  
a  későbbiek  során  több  alkalommal  szólt  azzal  kapcsolatban,  hogy  feleslegesen 
fizetik ennek a cégnek a megbízási díjat, mert nem kapnak cserébe semmit.
Ezt alpolgármester úr is elismerte, az internetre felkerült hangfelvételben.
Ott azt mondta,  hogy most már több mint 5 millióba kerül nekik az, hogy még egy 
papírt sem tett le nekik ez a cég az asztalra.
Kiszámolta,  hogy mennyibe került ez idáig a városnak: 250E Ft+ÁFA megbízási díj  
ez bruttó 300 E Ft. Amennyiben most megszűnik a szerződés, az összességében 121 
hónapon  keresztül   6.100  E  Ft  kifizetést  jelentett.  Ezen  kívül  70-80E  Ft/hó  
költségtérítést vett fel Sztányik Mariann a kiskunhalasi költségvetésből, ami  1.800E 
Ft. Összesen 21 hónapra ez a városnak közel 8 millió Ft-jába került.
Utánanézett  mit  vállalt  az  Art  Perfekt  Organization  Kft.  Amikor  ezt  felvetette  a  
képviselő-testületi ülésen, az alpolgármester úr azonnal lereagálta, hogy hamarosan  
még bocsánatot is fog kérni, mert pár héten belül itt  különböző pozitív fejlemények  
fognak történni. Erre nem került sor.
Utoljára akkor szólt, amikor lejárt a 14 hónap a szerződés szerint, 2008. szeptember  
1-jén. Napirend előtti felszólalásban kérte a szerződés felbontását.

Vállalásai voltak a Kft-nek 2007 októberre egy tervpályázat kiírása, november 15-ig  
tervezők kiválasztása, 2008. febr. 15-én építési terv engedélyeztetése és a kivitelezés  
megkezdése.
Nem voltak igazak azok a válaszok, amit felvetésére az alpolgármester adott.
Üdvözli, hogy felbontják a szerződést, bár sajnálatos módon ez 8 milliójába került az  
önkormányzatnak.
Azzal egyetért,  hogy lehetőség esetén  az előkészítés érdekében lépni kell. Nem az  
ötlet  és  a  cél  ellen  van,  hanem a magas  megbízási  díj  ellen.  Az  eredmény  után  
fizessenek a jövőben.

Dr. Várnai László  polgármester:

A jövőbeni tárgyalások a sikerdíj fizetésére törekednek.

Lukács László alpolgármester:

Ezt a munkát nagyobb összegekért végzik más településeken. Utána kellene néznie a 
képviselő úrnak.
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Az előterjesztés az általa mondottakra irányul.
A meglévő szerződést át kell alakítani,  mert a munka nem a 3 milliárdra irányul,  
amire megbízást kaptak, hanem egy 20 milliárdos beruházásra.

Dr. Várnai László  polgármester:

Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a határozat-tervezetről kéri a képviselők  
szavazatát.

No: 3 

Szavazás: Nyílt >786< Minősített
Ideje:2009.03.02 14:11:21

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               23   95.83%   95.83%
Nem                 1     4.17%     4.17%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

33/2009. Kth
Art Perfekt Organization Kft-vel kötött megbízási szerződés
felmondása, módosítása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Art  Perfekt 
Organization  Kft-vel  2007.  július  02.  napján  kötött  megbízási  szerződést 
felmondja,  egyúttal  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  felmondással  
kapcsolatosan  a  szükséges  intézkedést  tegye  meg,  illetve  30  napon  belül  
készítsen új előterjesztést a Art Perfekt Organization Kft–vel a kiemelt városi  
projekt  megvalósulását  szolgáló  közreműködéséről,  amely  sikerdíjas  
feltételekre, igazolt és előlegezett költségek megállapítására irányul.

Határidő: azonnal
Felelős:      Lukács László alpolgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester általa:
Art Perfekt Organization Kft.

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00002 Új napirendi pont

3.) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend tárgya: Városi szennyvízelvezetésének, tisztítójának fejlesztése és a 
tisztított szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos támogatási szerződés aláírása.

Írásos előterjesztés mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

A határozati  javaslat arra irányul, hogy felhatalmazza a polgármestert a képviselő-
testület  a  KEOP-7-1-2.0-2008-0215.  azonosítási  számú  támogatási  szerződéshez  
szükséges nyilatkozatok megtételére, a támogatási szerződés aláírására, valamint az  
abban foglaltak végrehajtására.
A  Képviselő-testület  kötelezi  a  polgármestert,  hogy  a  támogatási  szerződésben  
meghatározottak  végrehajtása  során  a  projekt  II  fordulójához  kapcsolódó 
intézkedéseiről, döntéseiről a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa.

Vélhetően  a támogatási  szerződés  aláírására  március  közepén kerül  sor,  mert  60 
napon  belül  kell  ennek  megtörténnie  és  a  győztes  első  fordulós  pályázatnak  
kihirdetése január 19-én volt.

Kérdések

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Az első kör elutasításra került.
A 241/2008 Kth. számú határozat szerint::
„Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Településfejlesztési,  
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottságot,  hogy a pályázat első körös pozitív  
döntése után a pályázat  előkészítésében résztvevő megbízottak  (projektmenedzser,  
második körös pályázatíró, közbeszerzési szakértő, stb.) kiválasztásában, valamint  
az  ajánlatok  bekérésében,  ajánlattételi  felhívás  megküldésében,  továbbá  a  PME 
(Projekt Megvalósítási Egység) személyi kialakításában véleményt nyilvánítson.  „

Összefügg a mostani határozat-tervezet az általa idézettel?

Dr. Várnai László polgármester:

Ez nem pályázat előkészítés.  A határozat-tervezet egyértelmű útmutatást ad a
támogatási szerződésről és az abban foglalt intézkedések végrehajtásáről.
2009 végén vagy 2010-ben  kerül benyújtásra a pályázat. Akkor kell a 241/2008 
Kth-ban idézetteket figyelembe venni.
Most az ütemterv előkészítésénél tartanak.

Pajor Kálmán képviselő:
 
Megítélése  szerint  nem  felesleges  a  korábbi  kérdés  feltevése,  mert  a  határozat-
tervezet  2.  pontjában  szerepel,  hogy  a  II.  fordulóhoz  kapcsolódó  intézkedésekről,  
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döntésekről  adjon  tájékoztatást  a  polgármester.  A  polgármester  egy  személyben 
döntene és intézkedne a II. fordulóban.
A szakbizottság véleményét  a 241/2008. Kth. szerint igénybe kellene venni.

Dr. Várnai László polgármester:

Engedélyeztetési,  közbeszerzési  eljárások,  és  hatósági  ügyek  vannak,  ami  nem 
bizottsági szintű feladat.
Ami előterjesztésben jelenik meg, azt a szakbizottság elé terjesztik. Az általa felsorolt  
feladatok, operatív munkák, aminek végrehajtásához kér felhatalmazást.

Jekő Attila  képviselő:

Az I. forduló pályázatának beadásakor a dokumentáció tartalmazza az ütemtervet az  
I, forduló végéig.
Ehhez  nem  elég  a  pályázati  anyag,  hanem  erre  le  kell  szerződni  a  nyertes  
pályázóval.  A  támogatási  szerződés  a  pályázat  I.  fordulójának  végrehajtására  
vonatkozik. 
Ha  a  második  körből  nyertesen  kerülnek  ki,  akkor  azt  is  szerződésekkel  kell  
alátámasztani. 
A támogatási szerződés a pályázati részek hivatalos formába öntése. Ha a pályázat  
óta van változás, azt most lehet érvényesíteni. 

Lukács László  alpolgármester.

A támogatási szerződésben meghatározottak végrehajtásáról szól  a meghatalmazás.
A határozat-tervezet 2. pontjába beletartozik a hatályos projektkezelő szabályzat. A  
polgármester  úrnak  az  abban  meghatározottak  szerint  ki  kell  kérnie  a 
szakbizottságok véleményt.

Dr. Várnai László  polgármester:

Más  észrevétel  nem lévén  a  vitát  lezárja  és   javasolja  a  képviselő-testületnek  a 
határozat-tervezet elfogadását.

No: 4 
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Szavazás: Nyílt >787< Minősített
Ideje:2009.03.02 14:18:51

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               23   95.83%   95.83%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 1     4.17%     4.17%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

34/2009. Kth
A város szennyvízelvezetésének, tisztítójának fejlesztése és a 
tisztított szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos támogatási szerződés aláírása.

H a t á r o z a t

1./  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert,  a  KEOP-7-1-2.0-2008-0215  azonosítási  számú  támogatási  
szerződéshez  szükséges  nyilatkozatok  megtételére,  a  támogatási  szerződés 
aláírására, valamint az abban foglaltak végrehajtására.
2./  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kötelezi  a 
polgármestert, hogy a támogatási szerződésben meghatározottak végrehajtása során  
a projekt II. fordulójához kapcsolódó intézkedéseiről, döntéseiről pedig  a képviselő-
testületet folyamatosan tájékoztassa. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Szlanka Tamás városfejlesztési főtanácsos

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00003 Új napirendi pont

4.) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend tárgya: Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági  
tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról  szóló 2/2008(I.30) sz. rendelet módosítása.

Dr Várnai László polgármester:

A  képviselő-testület  a  költségvetési  koncepcióban  tett  egy  vállalást,  miszerint  a  
köztisztviselői  és  közalkalmazotti  körben  várható  reálbér  csökkenés  mértékével  
csökkenti a képviselők tiszteletdíját.
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Egyeztetést  követően  megállapodtak  a  csökkentés  értékében.  Ezt  tartalmazza  a  
rendelet-tervezet.

Kérdések

Hozzászólások

Lukács László alpolgármester:

Korábban  már  többször  szóba került  a  képviselők,  bizottsági  tagok  és  tanácsnok 
tiszteletdíjával kapcsolatban, hogy a bizottsági struktúrát is csökkentik. 
Továbbra is szándékuk, hogy kevesebb bizottság  legyen. A hét bizottságot  négyre  
csökkentenék.

Dr. Krammer Balázs tanácsnok:

Bizottsági ülésen Dr. Nagy Lajos képviselő kezdeményezésére a bizottsági struktúra 
átalakítására határidőt szerettek volna meghatározni, de 4 :4 szavazati arányban ez 
nem sikerült.
Most  módosító  indítványként  2009.  május  31.-i  határidő   megjelöléssel  kéri  a  
bizottsági létszám módosítására  az előterjesztés elkészítését.
 
Dr. Nagy Lajos képviselő.

Támogatja  az  indítványt,  mert  az  igazi  megtakarítás  a  struktúra  átalakításából  
származik. Előzetes számításuk szerint 10 millió megtakarítást jelentene. 
A rendelet mostani módosítása 3 millió megtakarítást jelent. 
A struktúraváltozást kellene minél hamarabb kidolgozni, amit határidőhöz kell kötni.

Pajor Kálmán  képviselő:

A  képviselő-testületi  tagok  önmérsékletet  tanúsítanak.  Közel  10%-al  csökkentik  a 
tiszteletdíjukat önként.
Ezt a megtartóztatást nem tapasztalta a költségvetés előzetes vitájánál.
Úgy látszik, hogy egy nagyon kis réteghez jutott el a pénzügyi válság ténye.
Az intézményvezetők és a költségvetést készítők nagy része sem veszi figyelembe 
,hogy milyen időket élnek.

Dózsa Tamás Károly képviselő.

Alapos előkészítő munkát követően döntöttek ezen bizottságok mellett. A bizottságok  
alaposan és felelősségteljesen végzi munkáját. Sok időt fordítanak erre a munkára.
A költségcsökkentésről most döntenek. A struktúrát nem javasolja átalakítani.

Dr. Várnai László polgármester:

Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Pajor  Kálmán  képviselőnek  válaszolja,  hogy  a  13.  havi  bér  elmaradása  12  %-os 
illetmény csökkenést jelent a vezetőknél és infláció mértékű emelés sincs. 
A köztisztviselők is hasonló helyzetben vannak. Ez havi illetmény és nem tiszteletdíj.
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Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:

Személyesen  érintetté  vált.,  ezért   jelzi,  hogy   nemcsak  a  bérre,  hanem  a  
költségvetésre célzott.

Vízkeleti Szabolcs (ÜGYREND)

Jegyzőt kérdezi, hogy személyi érintettség esetén  lehet-e ügyrendi kérdésben szót 
kérni

Dr. Várnai László polgármester:

Ez nem személyes érintettség.
A képviselő-testület  döntéshozatalánál  lehet valaki érintett  abban az esetben a rá  
vagy hozzátartozójára vonatkozik a döntés. Itt kérhető a döntésből való kizárása.

A  módosító  indítványok  megszavaztatása  során  Dr.  Krammer  Balázs  tanácsnok 
indítványát teszi fel szavazásra, miszerint  2009.május 31.-ig készüljön előterjesztés  
a bizottsági struktúra átalakításáról.

No: 5 

Szavazás: Nyílt >788< Minősített
Ideje:2009.03.02 14:29:04

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen                 8   33.33%   33.33%
Nem                 5   20.83%   20.83%
Tartózkodik               11   45.84%   45.84%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elutasítva
Határozat: 

Dr. Várnai László  polgármester:

Az előterjesztés elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

No: 6 

16



Szavazás: Nyílt >789< Minősített
Ideje:2009.03.02 14:29:29

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               24 100.00% 100.00%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László  polgármester:

Megállapítja,  hogy a képviselő-testület  megalkotta  Kiskunhalas  Város   4/2009.sz.  
rendeletét az alábbiak szerint:

„ KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2009.(III.04) sz.

rendelete

   az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és 
tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 2/2008.(I.30). sz. rendelet módosításáról

1.§ 

      A rendelet  2.§-a az alábbiak szerint módosul:

A képviselői tiszteletdíj  (alapdíj)  mértéke :  75.000.-Ft 
       

A   bizottság  elnökét  az  alapdíjon  felül  kiegészítő  tiszteletdíjként  44.100.-Ft.  
illeti meg. 
a)  Ha a bizottság elnöke más bizottságnak is tagja  kiegészítő tiszteletdíjként  

60.900.-Ft illeti meg. 
 b)  Ha a bizottság elnöke  két bizottságnak is tagja, kiegészítő tiszteletdíjként  

67.500.-Ft.  illeti meg. 

A bizottság képviselő tagját kiegészítő tiszteletdíjként  16.800.-Ft. illeti meg. 
Ha a képviselő két bizottságnak tagja, kiegészítő tiszteletdíja  33.600.-Ft. 

A  nem képviselő  bizottság  tagját  kiegészítő  tiszteletdíjként   16.800.-Ft.  illeti  
meg. 

A  tanácsnokot  kiegészítő  tiszteletdíjként  -  más  tisztségek  egyidejű  betöltése  
esetén is -    
67.500.-Ft. kiegészítő tiszteletdíj illeti meg. 
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2.§

A  rendelet   kihirdetése  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  2009.  március  1.  
napjától kell alkalmazni.”

00004 Új napirendi pont

4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Az  építményadóról  szóló  31/2002  (XII.  18.)  számú  rendelet  
módosítása

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

A  belvárosban  jelenleg  magasabb  az  építményadó.  Ennek  indoka  az  volt,  hogy 
nagyobb  a  pénzforgás.  A  koncepciónál  már  felvetődött  a  rendeletmódosítás  
szükségessége. 

Kérdések

Hozzászólások
Máté Lajos képviselő:

A költségvetési koncepció kidolgozása idején két előterjesztést készített. Az egyiket az  
építményadóról,  a  másikat  az  iparűzési  adóról.  Akkor  nem kerültek  befogadásra  
azzal az indokkal, hogy nem időszerű. Meglepődött,  hogy az adócsökkentést Kószó 
János képviselő jelentette be a Halas Tv-ben. 
Annak idején azt gondolták, hogy a város két részre osztása építményadó mértéke  
szerint,  egyfajta  megkülönböztetés,  a  versenyképességet  deformálja.  Ennek 
valamikori  indoka  már  megszűnt  a  multinacionális  cégek  megjelenésével.  A 
városközpontban  lévő  vállalkozások  adóterhei  csökkennek.  Elsősorban  a 
kisvállalkozásoknak próbálnak segíteni. Az előzetes számítások szerint 2 millió Ft-os 
adóelengedést jelent ezeknek a vállalkozóknak.

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

Nem így van egészen. Azzal egyetért,  hogy nem előnyös, hogy a várost két részre 
osztják. Úgy érti, hogy MSZP és Fidesz részre van osztva. Polgármester úr összehívott  
egy egyeztetést  a válság  kapcsán,  ahol  több részről elhangzott  az  adócsökkentés.  
Jelenlegi tervezet gesztus értékű. Nem versenyez a belvárosi butik és az 1000 m2-es  
bevásárlócsarnok  egymással.  Nem  így  kellene  megindokolni  a  változtatás  okát.  
Üdvözli az előterjesztést. Véleménye szerint a halasi vállalkozók akceptálni fogják ezt  
a lépést. 

Kószó János képviselő:

18



A  nyilatkozatában  nem  magának  tulajdonította  az  ötletet.  Az  utolsó  egyeztetés  
alkalmával 5 téma merült fel, amiből a polgármester úr nem fogadott be mindet. Ott  
merült  fel  az  építményadó  és  az  iparűzési  adó.  Döntés  született  arról,  hogy 
számszerűsítést követően előterjesztés fog készülni. 
Arról nyilatkozott, hogy volt közeledés az egyeztetésen néhány pontban, néhányban  
nem.  Meglepődve  hallotta  ezt  követően,  hogy  a  FIDESZ  frakciónak  nemcsak  a 
korábban említett 5 pont nem volt elfogadható. Reméli, hogy nem volt félreérthető a 
nyilatkozata.

Csáki László képviselő:

Még a jót is el lehet rontani. Évek óta erre várnak a lakosok. Egyhangú szavazatot  
kér. 

Dr. Várnai László polgármester:

Egy költségvetésnél  meg  kell  nézni,  hogy mennyi  a kiadási  és mennyi  a bevételi  
oldal.  Ha  nem  olyan  nagy  a  baj,  akkor  a  bevételi  oldalon  bizonyos  mértékű  
csökkentéseket  lehet tenni.  70 millió  Ft a tartalék   van az  adóbevételeknél.  Ebbe  
belefér  ez  a  11  millió  Ft,  amit  az  adócsökkentés  jelent.  Ebből  9  millió  Ft  az  
építményadó és 2 millió Ft az iparűzési adó. Novemberben ez még nem volt látható.  
Most lehetett beépíteni a költségvetésbe. 
Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet elfogadását.
No: 7 

Szavazás: Nyílt >790< Minősített
Ideje:2009.03.02 14:41:38

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               21 100.00%   87.50%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               21 100.00%   87.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 3    12.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László  polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas város  5/2009(III.04)  
sz. rendeletét az alábbiak szerint:

„KISKUNHALAS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2009.(III.04) sz. rendelete
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az építményadóról  szóló 31/2002.(XII.18.) számú
rendelet módosításáról 

1.§

A Képviselő-testület  a  rendelet  3.§ (2) bekezdését  törli.

2.§

A rendelet  4.§  (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 (2) Az építmény adóköteles alapterülete utáni évi adó mértéke 620.-Ft/m2

3.§

A rendelet  kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell  
alkalmazni.”

00005 Új napirendi pont

5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A helyi iparűzési adóról szóló 32/2002. (XII. 18.) számú rendelet  
módosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek  a rendelet  
elfogadását.

No: 8 

20



Szavazás: Nyílt >791< Minősített
Ideje:2009.03.02 14:42:31

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               21 100.00%   87.50%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               21 100.00%   87.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 3    12.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László  polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas város 6/2009(III.04)  
sz. rendeletét az alábbiak szerint:
 

„KISKUNHALAS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2009.(III.04) sz. rendelete

a helyi iparűzési adóról  szóló 32/2002.(XII.18.) számú
rendelet módosításáról 

1.§

A rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, a  (2) bekezdés hatályát  
veszti:

(1)Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre 
( továbbiakban: év) vonatkozó vállalkozási szintű adó alapja nem haladja meg a 
2 millió forintot.

2.§

A rendelet kihirdetése  napján  lép hatályba,  rendelkezéseit  2009.  január  1-től  kell  
alkalmazni.”

00006 Új napirendi pont

6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi  
költségvetéséről szóló rendelet.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

Bevezetőjében  elmondja,  hogy  hosszas  előkészítés  előzte  meg  a  költségvetés  
összeállítását, ami alapvetően támaszkodik a koncepcióra.
Takarékos költségvetés összeállítását kérte a szakapparátustól, kiemelkedő összegű 
tartalékok  képzésével.  Az  előző  évekhez  képest,  csak  azokat  a  feladatokat  
fogalmazták  meg   eredeti  előirányzat szintjén,  amelyek kötelezően ellátandóak.  A 
költségvetési  intézményeknél  nullás  költségvetést  irányzott  elő,  ami   személyre  
kifinanszírozott bérvonatkozásban és a dologi kiadásokat tekintve 2008-as szintű .
A támogatásoknál - a nem kötelezően ellátandó feladatoknál - jelentős tartalékokat  
képeztek   előzetes  tárgyalásokat  követően.  Ezeket  alpolgármester  úr  folytatta  le  
január  végén,  február  elején.  Szintén  feladat  volt,  hogy  az  intézményszerűen 
működő,  támogatásra  szoruló  alapítványoknál,  gazdasági  társaságoknál  10%-os 
tartalékot  képezzenek.  Ennek  oka,  hogy  év  közben  is  romolhat  a  költségvetés  
helyzete. Azért ekkora a tartalék összege, mert ezek a cégek nemcsak költségvetési  
támogatásából  gazdálkodnak,  hanem  külső  bevételre  is  szert  tehetnek,  illetve  
bizonyos  mértékig  maguk  szabják  meg  a  működési  területüket.  Programokat  
hagyhatnak  el,  vagy  szervezhetnek  át,  mert  nagyobb  gazdálkodási  szabadságuk  
van. Ezt is visszatükrözi a költségvetés. 
A fejlesztések vonatkozásában – ami szintén nem kötelezően ellátandó feladat - a  
költségvetési  koncepció  iránymutatásai  szerint  terveztek.  Az  elnyert  pályázati  
pénzekhez  önerőt  kell  biztosítani.  A  szerződéssel,  vagy  egyéb  megállapodással  
lefedett szerződéseket eredeti előirányzat szintjén  tervezték. A jövőbeni Európai Uiós  
pályázatokhoz  szükséges  tervezési  munkálatok  költségei  és  esetleges  terület  
kisajátítás költségei eredeti előirányzatként jelennek meg. 
Az  adósságszolgálatnak  felhalmozási  kiadásként  meg  kell  jelennie  a 
költségvetésben.
A  FIDESZ  frakció  irányelvei  szerint  a  gazdasági  társaságok,  intézményszerűen  
működő,  támogatásban  részesülő alapítványok,  2008-as  szinten finanszírozódnak,  
de  ebből is   10%   tartalékban van.
Gyakorlat  évek  óta,  hogy  az  adóbevételeket  az  előző  évihez  képest  +10%-kal  
magasabb  szinten  tervezik.  Ez  tartalmazta  az  inflációs  hatást  és  a  gazdasági  
növekedést. Legtöbbször még ezt meghaladóan realizálódott a bevétel.
Iparűzési adó vonatkozásában 2  milliárd Ft árbevétel kieséssel számolnak. Az egyéb  
adóbevételeknél 60 millió körül tervezték a tartalékot. Ehhez még hozzáadódik az a  
11 millió Ft. amit az előző napirendi pontokban hagyott jóvá a képviselő-testület. 

A költségvetés 450 millió Ft hiánnyal indul, ebből 290 millió Ft tartalékban van, tehát  
160 millió  Ft a hiány.  Az a FIDESZ frakció  által  képviselt  kérés,  hogy 200 millió  
hiánnyal tervezzék a költségvetést, a benyújtáskor már teljesült. 
Csak  akkor  költik  el  a  tartalékot,  ha  a  bevételek  úgy  alakulnak.  A  tartalékok  
felszabadításához a képviselő-testület döntése szükséges.
Ehhez hasonló költségvetése nincs a megyében. ( Kiskunhalashoz hasonló városok  
vonatkozásában). Elmúlt évek egyik legszigorúbb, legpontosabb, de végrehajtható és  
finanszírozható költségvetés az idei. Minél előbbi hitelfelvételre van szükség. Február  
végén tárgyalt  ezzel  kapcsoltban  egy pénzintézettel.  A korábbi  0,1-0,2%-os kamat  
helyett 2,5-3%-os kamattal lehet hitelhez jutni. Ezért meg kell gondolni, hogy mennyi  
hitelt vesz fel a város. Nem igazolódtak be azok az előrejelzések, miszerint a bankok  
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jelentős  ingatlanfedezetet  kérnek  a  hitelekhez.  Korábban  volt  példa arra  is,  hogy  
0,0001 ezrelékes kamatra tudtak hitelt felvenni.
A költségvetési intézményeknél, hivatalnál és a gazdasági társaságoknál vizsgálatot  
rendelnek el, annak felderítésére, hogy vannak-e további megtakarítási lehetőségek 
Áprilisig ez befejeződik, a májusi ülésen tájékoztatják a testületet az eredményekről .  
A  forintosítható  megtakarításokról  a  júniusi  testületi  ülésen  döntenek  és  
szeptemberben  ennek  megfelelően  módosítják  a  költségvetést.  Ezzel  szeretnék  
megelőzni a szakmailag nem alátámasztott megszorításokat.

Fentieket  követően  a  bizottsági  határozatokban  szereplő  azon  módosító  
indítványokat  ismerteti,  amelyeket  az  előterjesztő   befogadott.  Erről  külön  nem 
szavaznak. 
5.sz. melléklet 2.  Számítástechnikai feladatok: -2.000 Ft
5/1 sz. melléklet 1.14 egyéb kiadások -4.000 Ft
5/7 sz. melléklet 1.9 városi rendezvények      -500 Ft
5/8 sz. melléklet 1.26 Radnóti u.  törmeléklerakó gondozása    -700 Ft
5/8 sz. melléklet Új sor: Csetényi Park fejlesztés(szobor) +1.500 Ft
5/12 sz. melléklet Fenntartó tám. 5.sor Sportpálya üzemeltetés -5.000 Ft
11. sz. melléklet Sportcélú támogatás -5.000 Ft
4.sz. melléklet 3.2 Kerékpárút kiviteli terv készítés és az építéssel
nem járó K-NY szakaszok kialakítása +4.000 Ft

Ez a 9 módosító tétel  összesen 21.2 millió csökkentést és 5,5 millió Ft növekedést 
jelent, azaz kb.16 millió Ft-tal csökken a költségvetés végösszege.
Ismerteti  a be nem fogadott,  de a Pénzügyi,  Költségvetési  és Gazdasági  Bizottság  
által javasolt módosításokat. 
Kiskunhalasi város kitüntető díjainál javasolt 700 ezer Ft-os csökkentésről elmondja,  
hogy a csipkét, az oklevelet, a szakmai kitüntetések pénzjutalmait tartalmazza ez az  
összeg.   Ezeket  mindenképp  ki  kell  fizetni.  A  fogadás  költsége  nem itt  szerepel.  
Spórolni azon lehet, ha kevesebb kitüntetést ad ki a város.
A  karácsonyi  díszkivilágításnál  javasolt  500  ezer  Ft-os  csökkentést  azért  nem 
javasolja,  mert több izzó kiégett,  amit egy akció keretében kedvező áron tudnának  
pótolni. 
Délelőtt további egyeztetés folyt. A Halasmédia Kft.-nél javasolt 30 millió Ft-ot 5 millió  
Ft-tal  csökkentenék,  és  az  így  felszabaduló  összeget  pedig  tartalékba  helyeznék.  
Ezek szerint eredeti előirányzatként 25 millió Ft, tartalékban 8 millió Ft szerepelne. A  
Halasmédia Kft. is belekerülhet abba a körbe, ahol felülvizsgálat lesz. Alpolgármester  
úr arról tájékoztatta, hogy a FIDESZ frakció is támogatja ezt a megoldást.
Nyitott  az olyan változtatásokra,  melyek érdemben és pozitívan változtatják  meg a 
költségvetést.
Jelzi, hogy a város folyószámla hitele március 6-án lejár.
Vannak még nyitott  kérdések, melyek eldöntésre várnak. Úgy gondolja, hogy ezzel  
eleget  tudnak  tenni  annak  a  két  kívánalomnak,  hogy  a  koncepciónak  és  a 
jogszabályi előírásoknak megfeleljenek, és egy működőképes költségvetést adnak a 
városnak. Azt kéri, hogy mindezt akarategységben tegyék. Amennyiben megvan ez 
az egység, a költségvetésért mindkét oldal egyformán vállalja a politikai felelősséget.  
Véleménye szerint ez a kitűzött cél elérhető.

A költségvetés vitájának megkezdése előtt jelezi, hogy a Kistérségi Társulással kötött  
társulási  szerződést  teljesíteni  kell.  A képviselő-testület  döntött  arról,  hogy milyen 
feladatokat  ad át.  Kiskunhalasnak  255 millió  Ft-tal  kell  hozzájárulnia a kistérség  
költségvetéséhez. A társulási szerződésben arra vállalt kötelezettséget a város, hogy 
inkasszóval leemelhetik a város számlájáról a szükséges összeget, ha 60 napon túli  
tartozás  áll  elő.  A   fedezet  tartalékba  helyezhető,  ami  virtuális  megtakarítás.  A  
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rábízott feladatok felmondási ideje 6 hónap. A rábízás mindaddig él, amíg a társulási  
szerződést nem módosítják. Kéri, hogy a vita ne erről szóljon.

Kérdések

Halász Balázs képviselő:

A 11. sz. mellékletben a Halasthermál Kft. kétszer szerepel 3.5 millió Ft-tal. Miért?
A  Balközép  című  kiadványban  szerepel,  hogy  Tabajdi  Csaba  lobbizott  az  
iskolagyümölcs  bevezetéséért.  90  millió  euró,  azaz  22  milliárd  Ft  (jelenlegi  
árfolyamon  27  milliárd  Ft)  jár  Magyarországnak.  Érdeklődik,  hogy  ez  a  pénz  
szerepel-e valahol?
Az intézményfinanszírozásnál szerepel 2 509 521 E Ft . Ennek az összegnek 58%-át  
az  állami  normatívák  és  központi  támogatások  fedezik,  ami  1  455  522  E  Ft.  A 
fennmaradó 42%-ot az önkormányzat saját bevételeinek terhére biztosítja, ami 1 047 
710 E Ft. Véleménye szerint a 42% nem ennyi. Számítása szerint az 1 053 999 E Ft. 

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Mi indokolja, hogy Városmenedzser Kft.-nél 3,75 millió Ft-tal növelik a főösszeget?

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

Milyen mértékben sikerült a költségvetési koncepciót a költségvetésbe beépíteni? Mit 
nem tudtak beledolgozni és miért?
A FIDESZ frakció irányelveit  milyen mértékben építették  be? Ha valami  kimaradt,  
miért?
Az költségvetés előkészítéskor arra is tettek  javaslatot,  amit  utána a testület  el  is  
fogadott, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke részt vesz az  
operatív munkában és két szakértőt  is felkérhet.  Részt vett-e az elnök úr ebben a  
munkában, tett-e javaslatot?

Máté Lajos képviselő:

A képviselő-testületnek nincs döntési lehetősége a kistérségi támogatás összegéről?
Hiányolja, hogy nem láttak még beszámolót  a kistérségtől.

Horváth Etelka képviselő:

A módosított költségvetésben az intézmények működési bevételei jelentős mértékben 
változtak.
A  könyvtár  működési  bevétele  az  eredeti  költségvetésben  1,1  millió  Ft,  a  
módosítottban 1,7 millió Ft. Mi indokolja ezeket a változtatásokat?

Aradszky Lászlóné képviselő:

2009. január 1-i létszám 830,5 fő az  intézményeknél.
Hány nyugdíjas dolgozik az intézményekben és itt a hivatalban?

Pajor Kálmán képviselő:

Az intézményi finanszírozásnál figyelembe vették, hogy októbertől geotermikus fűtés  
lesz?
5/1 táblázat egyéb kiadások sorát kéri indokolni.
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Mikor döntenek, hogy melyik gazdasági társaságokat  és kik vizsgálják?

Dr. Várnai László polgármester:

A  kistérséget  érintő  kérdésre  válaszolva  elmondja,  hogy  bizonyos  feladatok  
ellátására hozzák létre. Döntő többségében kötelezően ellátandó szociális feladatról  
van szó. Mindenről a képviselő-testület döntött.
Az ellátandó feladathoz van bizonyos normatíva,  amit az egyes önkormányzatok is  
megkapnának  és  van  hozzá  kistérségi  normatíva  is.  Ez  azt  eredményezi,  hogy  
ugyanaz az ellátási rendszer kevesebb önkormányzati forrásból tud megvalósulni.
2008-hoz  képest  2009-ben ez a kiegészítő  normatíva  csökkent,  így többet  kell  az  
önkormányzatoknak  hozzátenni.  Így  is  40  millió  Ft-tal  olcsóbb  a  működtetés.  A 
kistérségnek  más  bevétele  nincs,  csak  az  állami  normatíva  és  az  önkormányzati  
hozzájárulás.  Pontosan  kiszámolják,  hogy  melyik  önkormányzatnak  mennyit  kell  
befizetnie  a  működtetéshez.  A  kistérségnek  nincs  vagyona,  illetékbevétele,  
értékesíthető vagyontárgya, egyéb adóbevétele, emiatt nem számíthat hitelre.
60 napig vár, utána a tartozást inkasszóval behajtja a vállalt kötelezettséget.
Feladat mennyiségből esetleg visszavehet az önkormányzat jövőre. Ez csak a nem 
kötelezően ellátandó feladatokra vonatkozik.  Ezt is a képviselő-testület dönti el.
Az inkasszó lehetősége biztosíték a kistérség számára a  feladatellátásához. 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:

A  felmerült  további  kérdésekre  válaszolva  elmondja,  hogy  a  Halasthermál  Kft.  
részére  két  témában  van  tartalék.  Az  egyik  egy  20  millió  Ft-os  hitel  
kezességvállalása, amit meg kell jeleníteni a költségvetésben, a másik a támogatási  
összegből  10%  került  tartalékba,  ami  számszakilag  ugyanaz,  mint  a  hitel  
kezességvállalása.   A  tartalékról  később  dönt  a  képviselő-testület,  hogy  odaadja  
vagy nem. 
A 14. sz. melléklet csak az intézményi kiegészítő állami normatívákat tartalmazza.  
Természetesen  vannak  olyan  állami  normatívák,  ami  nem  az  intézményi  
feladatellátáshoz kötött, hanem a hivatal hívhatja le hivatali feladatokra. Ezért a két 
szám  nem  fog  megegyezni  soha,  mivel  több  állami  normatíva  hívható  le,  mint  
amennyit az intézmények megkapnak.

Az iskolagyümölcsről még nem hallott, ezért a költségvetést nem befolyásolta.

A költségvetési koncepció minden olyan pontját beépítették a költségvetésbe, amit a  
képviselő-testület  elfogadott.  A  koncepció  9.  pontját  úgy  fogadta  el  a  képviselő-
testület,  hogy az irányelvekből a beemelhető javaslatokat érvényesítik. A koncepció  
100%-a érvényesült  a  költségvetés  összeállításánál.  Az  irányelvekből  azokat  nem 
tudták beépíteni, ami jogszabályba ütközött,  illetve a képviselő-testület más döntést 
hozott abban a témában. 
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökét a polgármester úr minden 
egyeztetésre  meghívta.  Az  első  egyeztető  tárgyalásra  az  elnökön  kívül  minden 
bizottsági tag meghívást kapott.
A kistérség beszámoló készítési kötelezettsége áprilisban esedékes. 

Horváth Etelka képviselő asszony kérdése a következő napirendhez tartozik.

A  Humánpolitikai  Főosztálynak  van  kimutatása  arról,  hogy  mennyi  nyugdíjas  
dolgozik jelenleg az intézményeknél. 

25



A geotermikus energiáról  még nincs döntés, ezért nem tudja mennyi megtakarítást  
jelent, így nem tartalmazza a költségvetés.
Az  egyéb  kiadások  között  szerepel  az  adóbefizetések  (pl.ÁFA),  illetve  az  összes  
tanácsadói, szakértői megbízási szerződés. Erről tételes kimutatása van. A korábban 
elfogadott Art Perfekt Organization Kft.-vel kötött megbízási szerződés felmondásával  
csökken  az  előirányzat  összege.  Már  ezt  beépítve  került  a  módosító  javaslat  
kiosztásra. 
A gazdasági társaságok vizsgálatáról bármikor eldöntheti a testület.

Lukács László alpolgármester: (ÜGYREND)

Városmenedzser  Non-profit  Kft  tavaly  5  millió  tőkével  jött  létre  és  25 millió  Ft-os  
támogatást kapott.  Most 12,5 millió Ft-tal terveztek. Legnagyobb megvonás ennél a 
cégnél van. Meg kell dolgozniuk azért, hogy  a saját működésükből tudják biztosítani  
a fenntartásukat.

Várnai László polgármester:

Az előterjesztés szerint  a költségvetési intézményeket a Humánpolitikai Főosztály a  
főosztályvezető  vezetésével,  a  hivatalt  a  jegyző  vizsgálja.  Javasolja,  hogy  a  
humánpolitikai  rész vizsgálatában  a Művelődési,  Oktatási  és Vallásügyi  Bizottság  
elnöke,  míg  a  hivatal  ellenőrzésében  a  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági  
Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tagjai vegyenek részt. 
A  gazdasági  társaságok  vizsgálatát  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Főosztály  
munkatársai,  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági  Bizottság,  valamint  a  
Művelődési,  Oktatási  és  Vallásügyi  Bizottság  elnöke,  vagy  az  általa  megbízott  
személy végezze , mert vannak humánpolitikai jellegű társaságok is. Ez elsősorban 
szakmai vizsgálat.

Hozzászólások

Halász Balázs képviselő:

Érti László Mária főosztályvezető válaszát,  de továbbra is fenntartja, hogy a 2 509 
521 E Ft-nak a  42%-a nem 1 047 710 E Ft.

Várnai László polgármester:

A hivatal is intézmény és ez torzítja a számokat.

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Csalódott  a  módosító  indítványok  láttán.  Európa  minden  országban  a  szociális  
feladatokat erősítik, hogy mentesítsék  a családokat,  ezzel szemben Kiskunhalason 
30 milliós elvonást tervez a FIDESZ farkció a  szociális ellátórendszertől. Nem ez az  
Uniós  trend.  Jogszabályok  teszik  kötelezővé  az  ellátandó  feladatokat,  a  
létszámminimumot, tárgyi feltételeket, végzettséget és a béreket is.
A  költségvetés  70%-át  a  bérek,  30%-át  a  dologi  kiadások  teszik  ki.  Felhalmozás  
nincs,  ami  az  amortizációs  költségeket  jelentené.  Ennél  szűkebb  költségvetést  
képtelenség  kihozni  ebből  a  rendszerből.  A  kistérségi  plusz  normatívával  jól  járt  
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Kiskunhalas és a kistérség többi települése is. Minden várost minősít, hogy bánik az  
idősökkel,  sérültekkel,  a családokkal  és a gyerekekkel  a kötelező feladatokon túl.  
Kettő  olyan  ellátás  van  a  kistérségben,  amit  szakosított  ellátás  keretébe  végez  a 
kistérségi  szolgáltató.  Ez nem kötelezően ellátandó  feladat,  csak azért  végzik így,  
mert jobb szolgáltatásokat tudnak nyújtani.  Ha ezt a két intézményt megszüntetik,  
akkor az ott lévő ellátottak  azonnal  átmeneti  elhelyezést kérnek, ami már kötelező  
feladat. Amit az egyik oldalon elvesznek, a másik oldalon vissza kell adni. A szociális  
ellátórendszer megváltoztatása előtt szakemberekkel kell egyeztetni.

Csáki László képviselő:

Nehéz év előtt áll a város és a lakosság is. Minden döntés mögött emberek vannak.  
Megdöbbenve olvasta a városi kitüntetések csökkentéséről szóló javaslatot. 
Mindenki nyitott az ellenőrzések elvégzésére. Az intézmények vezetői több évtizedes  
tapasztalattal vezetik a város intézményeit.
Véleménye szerint tartható  a költségvetés,  a tartalék  nagysága megfelelő.  Komoly  
munkával  előkészített költségvetés van előttük.

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

A  költségvetés  a  koncepcióra  épül.  A  pártok  közötti  döntés  visszaköszön  a  
költségvetésben. Ha a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke részt 
vett az egyeztetésekben, többször volt lehetősége elmondani az aggályait. Felesleges  
felizgatni  a város  közvéleményét.  A költségvetés  nagyságához  mérten  a felmerülő  
problémák lényegtelenek. Véleménye szerint a folyamatba épített egyeztetések során  
az elmúlt hónapokban meg lehetett volna tenni az észrevételeket. 
200 millió Ft- os hiányról szóló javaslat hitelfelvételnél nem jelent előnyt. A bank nem 
annak  ad  hitelt,  aki  a  legjobban  rászorul,  hanem  akinél  biztosítottnak  látja  a  
megtérülést. 
Szigorú,  de végrehajtható  a költségvetés,  ami  a hiányfinanszírozás szempontjából,  
akár előnyös is lehet. 
Fejlesztések tartalékba helyezésével  egyetért.  Sok fejlesztésre  lenne szüksége,  de 
nincs  rá  pénz.  Nem tudni,  hogy   év  végéig  a  válság  hogy  alakul.  Elsősorban  a 
kötelező feladatokat kell végrehajtani. A nem kötelező feladatok már más megítélés 
alá esnek. Szükségesnek tartja a polgármester által javasolt strukturális egyeztetést.  
Kéri,  hogy  a  munka  megkezdése  előtt  tartsanak  egy  politikai  egyeztetőt,  ahol  
meghatározzák a vizsgálati szempontokat. 
Azért  szavazza  meg  a  költségvetést,  mert  költségvetésnek  lennie  kell  és  
üzenetértékű.

Pajor Kálmán képviselő:

Nem érti,  hogy  mi  indokolja  a  gazdasági  társaságok  lehetséges  átalakításánál  a  
szeptemberi  időpontot.  Javasolja,  hogy  június  1-től  vezessék  be  a  gazdasági  
társaságoknál a felülvizsgálat alapján történő takarékossági intézkedéseket.
Elmúlt évinél szegényesebb a fejlesztésekről szóló 4. sz. melléklet. Tartalékok közül 
is kimaradt a külterületi gyűjtőutak felújítása, amelyre az elmúlt évben már 10 millió  
Ft be volt tervezve. Idén még a tartalékban sem szerepel a Szalai dűlő és a Tormássy  
út felújítása. Ez hátrányosan érinti a külterületen élő lakosságot. A múlt évben nem 
történt előrelépés, a gyűjtőutak tervezését sem indították el.
Több  városszéli  és  külterületi  helyről  jelzik  a  lakosok,  hogy  a  nagy  forgalmú  
külterületi  utakon  nem  biztonságos  sötétedés  után  közlekedni,  a  gyerekeket  az  
iskolából  aggodva  várják  haza.  Közvilágítást  kértek  a  Szalai  dűlőnél,  Téglagyári  
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útnál. Elektromos hálózat kiépítése bizonytalan, 3 millió Ft van rá tervezve, de az is  
tartalékba került. Ilyenek miatt nem támogatja a költségvetést.

Horváth Etelka képviselő:

Az intézmények dolgozói között indokolatlan félelmet kelt, hogy egyes képviselőkben  
a  költségvetés  benyújtását  követően  fogalmazódnak  meg  spórolási  intézkedések.  
Hallott  olyan  ötletről,  hogy  2-3%-os  költségvetési  elvonást  kell  végrehajtani  az  
intézményeknél, vagy csak a költségvetési hozzájárulást kellene nekik odaadni, ami  
a költségvetésük felét sem teszi ki.
Véleménye  szerint  nem  lehet  ezt  tenni  az  intézmények,  gazdasági  társaságok  
dolgozóival.  Az emberek egyébként is bizonytalanok. 
A költségvetés az első változatban is elfogadható számára. Nem jobb, mint a tavalyi,  
de nem is rosszabb. A költségvetés gondosan tervezett,  amit bizonyít, hogy a 2. sz.  
módosítás csak 0,02%-os spórolást tudott elérni a 7 milliárd Ft-os költségvetésben.  
Ennél jobbat nem lehet összeállítani ebben a helyzetben, ezért kéri, hogy támogassák  
azt.

Horváth Mihály képviselő:

2008  novemberében  a  költségvetési  koncepció  összeállításakor  abban  maradtak,  
hogy a költségvetés  összeállításakor  is  összeülnek a különböző politikai  erők.  Az  
eltérő politikai nézetek ellenére mindannyian a város lakosságát képviselik és közös 
érdekük, hogy a város működőképes maradjon, a válságból kiutat találjon. 
A költségvetés tervezetét  a két nagy politikai  erő állította  össze. Meglepetésükre a  
FIDESZ  kijelentette,  hogy  ezt  nem  tudja  elfogadni.  Nem  fordulhat  elő,  hogy  ne  
jussanak közös nevezőre. Továbbra is felajánlják segítségüket.
Módosított  tervezetet  elfogadhatónak  tartja,  de  továbbra  is  tartalmaz  néhány  
bizonytalanságot, főként a bevételi oldal.
A tartalékok képzése garanciát jelent a végrehajtásra. Az adóbevételek és a bérleti  
díjakból származó bevételek sem biztosak, mert sok üzlet áll üresen a városban, ami  
jelenlegi piaci viszonyokat tükrözi. Az ingatlaneladásból származó bevétel ugyancsak 
bizonytalan. Nagyon oda kell figyelni.
Működési  célú  hiány  finomodik,  de  a  tendencia,  -  mint  ahogy  a  könyvvizsgálói  
vélemény  is  utal  rá  -,  nem áll  meg.  A  többi  városhoz  hasonlóan  Kiskunhalas  is  
rákényszerül arra, hogy működési hiánnyal küszködjön és hitelt vegyen fel. Az ilyen 
jellegű  eladósodás  rendkívül  veszélyes.  További  veszélyt  lát  abban,   hogy  a  
gazdasági válság  következtében egyre több család csúszik le, egyre többen veszítik  
el   az  állásukat.  A  szociális  védőhálót  nem  sikerült  az  elmúlt  években  kellően 
megerősíteni. Itt is nehézségekkel kell szembenézni. Az év folyamán valószínűleg ezt  
is  át  kell  dolgozni,  ahogy a helyzet  kívánja.  A tét  túl  nagy  ahhoz,  hogy politikai  
csatározásokat folytassanak. 

Szabó Károly képviselő:

Ideális  költségvetést  még  nem  látott,  mert  olyan  nem  készíthető.  Az  eredeti  
költségvetést támogatja, a felmerült módosítások elfogadása esetén még nem döntött,  
hogy elfogadja-e. A megye többi hasonló városához képest ez egy jó költségvetés.
Megnézte  a  megyének  átadott  intézményeknél,  hogy  mennyi  a  fejkvóta  feletti  
befizetés.  Kb.  250 millió  Ft  ez  az  összeg.  Korábban  elhangzott,  hogy a kistérség  
megléte miatt  40 millió Ft-tal  kerül kevesebbe a városnak a feladatellátás.  Ez már  
közel 300 millió Ft-os megtakarítást jelent és a kórház átadásának előnyeiről  még  
nem  is  szólt.  Baja,  Kiskunfélegyháza,  Kalocsa  nem  tette  meg  ezeket  az  
intézkedéseket, de ez az ő problémájuk. 
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A költségvetés nagy pozitívuma, hogy beruházásorientált. Helyesen az Európai Uniós 
pályázatokra  épít.  Az építkezés  már  maga munkahelyeket  jelent.  További  előnye,  
hogy építkezés esetén a kiskunhalasi vállalkozók előbb szereznek tudomást róla. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőben komoly közmunkaprogram indul. Egyetért  
Pajor  Kálmán  képviselővel  abban,  hogy  szükség  van  az  utak,  járdák  javítására.  
Valahol csak újra le kell rakni a meglévő elemeket, ami egyszerű kézimunka. Építési  
törmeléket  fel  lehet  használni  a  tanyai  utak  javításánál.  Erre  kiváló  lehetőséget  
biztosít a közmunkaprogram. 

A költségvetés  jórészt  a  többségi  frakció  költségvetése.  Nem érti,  hogy miért  nem 
hosszabb  idő  alatt,  együttműködés  árán  alakultak  ki  a  költségvetés  számai.  A  
lényegen nem változtat a sok módosító indítvány.

Halász  Balázs  képviselőt  meghívja  Tabajdi  Csaba  Európai  Parlamenti  képviselő  
március  5-én,  Tompán  tartandó   fórumára,  ahol  felteheti  kérdéseit  az  
iskolagyümölccsel kapcsolatban.

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

A  költségvetés  konszenzussal  történő  elfogadása  üzenetértékű  lehet  a  város  
lakosságának, a vállalkozóknak és a bankoknak.
Le kell mondani (cégfejlesztésről, plusz megrendelésről, kerékpárútról). A kerékpárút  
megépítésének  szükségességét  nem  vitatja.  Pályázati  forrásból  történő  
megvalósítását tudja támogatni. A médiában úgy nyilatkozott, hogy sem intézmény,  
sem gazdasági társaság működését veszélyeztető indítványt nem tud támogatni.  A 
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatai között lát ilyet. 
A könyvvizsgáló intelmei fontosak. 

Jerémiás Béláné képviselő:

 El tud képzelni ideális költségvetést,  amikor elég pénz áll rendelkezésre. Évek óta  
annak tanúi, hogy egyre kevesebb pénzből kell gazdálkodni. Ezt a Kormány okozza.  
A 2008. évi módosított előirányzathoz viszonyítva 3,5%-os csökkenést jelent. El lehet  
gondolkodni  azon,  hogy  csökkentésekre  van  szükség  a  költségvetésben.  A 
könyvvizsgáló  véleményét  is  figyelembe  kell  venni,  miszerint  nem  halmozható  a 
működései hiány. A problémáját mindenki felvetheti, utána elképzelhetőnek tartja az  
egyezségre jutást.

Kószó János képviselő:

A  beterjesztett  költségvetés  a  finanszírozási  lehetőségeket  és  a  városra  háruló  
feladatokat  figyelembe véve,  jónak  tartja  de  nagy áldozatokat  követel.   Az eddig  
magától  értetődően ellátott  feladatokat  mérsékelni  kell.  Áldozatokat  kell  vállalni  a  
fejlesztések területén is. Sok indokolt igényt nem tudnak kielégíteni,  mert nincs rá 
fedezet.  Ennek ellenére ez a költségvetés működőképes állapotban tartja a várost.  
875 millió Ft körüli fejlesztés van betervezve. 
Az önkormányzat több intézményt átadott a megyének, intézményt szüntetett meg és 
a kórházat is működésbe adott ki, melyek a terheket csökkentették és a folyamatos  
működés feltételeit biztosították.
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Már  a  koncepcióban  megfogalmazták,  hogy  az  intézményeknél  felülvizsgálatot  
kezdeményeznek. Elképzelhetőnek tartja,  hogy kényszerűségből olyan lépéseket is  
meg  kell  tenni,  amelyek  nem kívánatosak.  A  működési  kiadások  területén  olyan  
javaslatokat   értelmetlen  tenni,  amit  nem lehet  végrehajtani.  Erre  már  volt  példa  
(Halasthermál  Kft., Vakáció Kht.). A fejlesztésekkel azért kell óvatosan bánni, mert  
vannak  még olyan pályázatok,  ahol  sikeresség esetén az  önerőt biztosítani  kell  a  
kötvényből.  Észszerű  megtakarítások  esetén  lehet  támogatni  együttesen  a 
költségvetést.

Pajor Kálmán képviselő:
 
A  FIDESZ-KDNP  frakció  felelős  magatartására  bizonyíték,  hogy  a  későbbi  
könyvvizsgálói véleménnyel összhangban javasolta a működési hiány csökkentését. ,  
Önmérsékletet  várt  a  költségvetés  készítőitől.  Az  intézmények  és  gazdasági  
társaságok nem tudják elfogadni a támogatások csökkentését és a felülvizsgálatuk  
szükségességét. Ez a szemlélet nem tartható. Sokat vár az intézmények és gazdasági  
társaságok átvilágításától. A tartalékokat fel kell tárni.
Az általa szorgalmazott fejlesztési tételek nem nagy tételek, néhány 10 millió Ft-ról  
van szó, ami nagyon megkönnyítené az emberek életét. Véleménye szerint nem csak  
a nagy beruházásokra kellene koncentrálni.  Kéri,  hogy a jövőben figyeljenek erre 
oda.

Dr. Nagy Lajos képviselő:

Tartalékképzés  elfogadható  volt  számára.  Bizonytalan  a  jövő.  A  tartalékok 
biztosítják, hogy elég forrás esetén meg tudják valósítani az előbb említetteket.
Az  utcák  nagyon  rossz  állapotban  vannak.  Inkább  halasszák  el  egy  évvel  a 
felújításokat, csak ne tegyék tönkre a város gazdasági helyzetét.
Ha létrejön  kompromisszum és  a  média  megkapja  a  működéséhez  szükséges  25 
millió Ft-ot,  akkor   elfogadja a másik fél igényét is,  még amivel  nem is ért egyet.  
Mindkét félnek engednie kell. Jó megegyezés előre viszi a dolgot, mégha áldozattal is  
jár.
Az  intézmények  átvilágításával  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  gazdasági  
társaságokra is ki kell terjeszteni. Egyetért Pajor Kálmán képviselővel abban, hogy a  
gazdasági  társaságok  esetén határozzák  meg annak  határidejét.  Előre kell  hozni,  
mert az egy külön világ.  
Vizsgálati szempontokat előre rögzíteni kell, hogy ne különböző szempontok alapján  
vizsgálják  az  intézményeket.  A politikai  egyeztetés  bevált  a költségvetés  készítése 
során, ezért a jövőben is érdemes folytatni.  

Lukács László alpolgármester:

A pénzügyi helyzet súlyos  de elviselhető. Akár igennel, akár nemmel szavaz valaki a  
költségvetésre, akkor is felelős. Ezt a várost a választók a képviselőkre  bízták.
A költségvetési bevételi szint alultervezett. Nem tudja senki, hogy mi várható ezután.  
Kiadási  oldalnál  a  koncepciónak  és  az  irányelveknek  megfelelően  szigorúan  
ragaszkodtak ahhoz, hogy minden egyes tételt újra és újra át kell tekinteni. Eddig is  
nyert  a  város  Európai  Uniós  pályázatokat  és  remélhetőleg  ezután  is  fog.  17 
pályázatot  készített  összesen az  önkormányzat,  ebből  4-et  megnyertek  közel  700  
millió  Ft  értékben.  További  500  millió  Ft-ot  várnak  a  jövő  évben.  Ha  minden  
optimálisan alakul, további 3-3,5 milliárd értékben megvalósulhat a szennyvíztisztító  
és a szennyvízcsatornázás is. 
Ennél  rosszabb helyzetbe  is kerülhet a város.  Folyamatosan  csökkenek az  állami  
támogatások  és  az  adóbevételek  sem növekednek.  Az  adóbevételekre  lehetőséget  
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adó  beruházások  csúsznak,  vagy  meg  sem  valósulnak,  valamint  munkahelyek 
szűnnek meg. 
Kiadási  oldalon  nem  megkerülhető  a  hivatal,  az  intézmények  és  a  gazdasági  
társaságok finanszírozása. A támogatási oldalról sem mondhat le az önkormányzat,  
de csökkentésekre volt szükség. Senki nem örül ennek. 
Nagy tartalékkal, minimálisra csökkentett működési hiánnyal itt tartanak. 
Reméli,  hogy  sikerül  ezt  a  költségvetést  teljesíteni.  Azzal  a  reménnyel  ajánlja  
elfogadásra, hogy talán a jövő év jobb lesz. 

Dózsa Tamás Károly képviselő:

A Vakáció Kht.-nél vizsgálat indul, mert nincs minden rendben. Először rendezni kell  
az ügyeket, és csak utána lehet a támogatásáról beszélni. 
Egyeztetésekkel készült a költségvetés és már 21 pontos bizottsági  módosítás  van 
mellette, ami részben már beépítésre került. Nagyon nehéz meghatározni, hogy mihez  
nyúljanak  hozzá.  Be  kell  látni,  akár  az  intézményeknél,  akár  a  gazdasági  
társaságoknál, hogy a korábbi testületek döntései miatt az önkormányzatnak nincs  
bevételt eredményező cége, ami finanszírozni tudna. Csak az állami támogatásra és  
a  hitelfelvételre  támaszkodhatnak.  Át  kell  gondolni  a  hosszútávú  fennmaradás  
lehetőségeit.
Határidőket  kell  megjelölni  a  hivatal  és  az  intézmények  struktúrájának  
átalakítására,  gazdaságosabb  és  hatékonyabb  üzemeltetésére.  Általában  nem  a 
szakmával van a probléma, hanem a felsővezetéssel.  

Elhangzott,  hogy  nincs  szükség  járdaépítésre,  útépítésre.  Aki  sáros  utcán,  vagy  
göröngyös  járdán  jár, azt nem biztos, hogy érdekli mi van a könyvtár körül.

Máté Lajos képviselő:

Véleménye  szerint  a  költségvetési  koncepciót  úgy  fogadták  el,  hogy  a  Pénzügyi,  
Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak nem kötelessége, hanem lehetősége volt a  
költségvetés  előkészítésében részt venni,  vagy két  főt delegálni.   Részt is  vettek.  
Akkor  léptek  be,  mikor  értelme  volt.  Az  országos  költségvetés  elfogadása  és 
lebontása után,  február 15-ig be kellett  nyújtani  a költségvetést a képviselők felé.  
Ekkor kapcsolódtak be. Általános jellegű véleményüket fejtették ki. Látva az országos 
helyzetét  azt  kérték,  hogy  10%-os  dologi  kiadáscsökkentést  kellene  az  
intézményeknél végrehajtani. Nem a szociális szféra ellenségei. 
A kormányzati  nyomás miatt  adták át a szociális ellátás feladatait  a kistérségnek.  
Magasabb normatívát  ígértek, de csak 1 évig biztosították.  Remélték,  hogy ezzel a 
megoldással  csökkennek  az  önkormányzat  kiadásai.  Hiányolják  a  Többcélú 
Kistérségi Társulás  beszámolóját. Ígéretet kaptak, hogy a nyáron beszámolnak az 1.  
félévükről. Elhangzott, hogy változtatni csak jövőre lehet. A többségi frakció úgy véli,  
hogy nem lát bele eléggé a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató  
Központ működésébe. A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottságon mutatott  
Fődi Gabriella Kistérségi irodavezető erről  táblázatokat. 
Bizonyára lehet találni  olyan  tételeket,  ahol  lehet  a költségeket  csökkenteni.  Nem 
elsősorban  a  dolgozókra  és  a  felvállalt  feladatokra,  hanem  az  étkeztetés  
versenyeztetésére gondol. A Pénzügyi,  Költségvetési és Gazdasági  Bizottság 21 db  
módosító indítványt fűzött a költségvetéshez. Ezek közül, amit nem fogadott  be az  
előterjesztő, egyenként meg kell szavaztatni.
Egyetért Pajor Kálmán képviselő javaslatával, hogy a 2009. évi költségvetésről szóló  
rendelet-tervezet 4.§. /14. pontja egészüljön ki azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal és  
az intézmények felülvizsgálatáról szóló előterjesztés készüljön el  az áprilisi testületi  
ülésre.
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Vízkeleti Szabolcs képviselő:
 
Az  intézményeknél  az  értékhatáron  felüli  beszerzéseket  megversenyeztetik.  
Mindegyiknél a leggazdaságosabbat  választják ki.
A dologi  kiadások 150 millió  Ft-ot tesznek ki Kiskunhalason,  11 ellátási  formára,  
amiből az étkezés, víz, gáz, villany elviszi a 60%-át,  azaz majdnem 90 millió Ft-ot.  
Nincs lehetőség megtakarításra.

Dr. Várnai László polgármester:

Más hozzászólás nem lévén, a vitát lezárja.

Az  elhangzottakra  reagálva  elmondja,  hogy  az   intézményekkel  a  kötelezően 
ellátandó feladatait  végezteti  az önkormányzat.  Ez az elsődleges feladat. Ebben az  
intézményrendszerben  a  hivatalnak  és  a  kistérségnek  is  van  szerepe.  Bizonyos  
értelemben kötelezően ellátandó feladatokat az önkormányzat gazdasági társaságai  
is  végeznek.  A  kultúra  és  művelődés  is   kötelezően  ellátandó  önkormányzati  
feladatok. Az ellátórendszer működőképességét biztosítani kell. 
Az  intézményi  átvilágításnál  óriási  csodára  ne  számítsanak.  A  vizsgálat  
felgyorsításával addig ért egyet, amíg ésszerű. Vannak bizonyos munkák, amiket el  
kell  végezni,  beszámolókat  kell  készíteni.  Május  hónap  folyamán  lehet  ezt  a  
vizsgálatot   végezni.  Könnyítés,  hogy  a  gazdasági  társaságoknál  a 
mérlegbeszámolók egyébként is ekkor készülnek. 
Az egyeztetéseket fontosnak tartja, de kéri, hogy ragaszkodjanak a tényekhez. 
Az  előterjesztő  által  befogadott  módosító  javaslatok  az  összköltségvetés  0,3%-át  
teszik  ki.   Változás  esetén  is  30  millió  Ft  kerül  átcsoportosításra,  ami  az  egész  
költségvetéshez  viszonyítva elenyésző: 0,5%.
Ilyen mennyiségű fejlesztés eredeti előirányzat szintjén,  (mint 2009-ben) , régen nem 
volt.  Mindegy milyen forrásból valósul meg, ha a városban marad az érték. 
Adósságszolgálattal együtt közel1 milliárd Ft-ot képvisel. 
Adósságszolgálat 176 millió Ft 2009-ben.

Minden javaslat hasznos volt, de nem kell feleslegesen spórolni. 
Az  apparátus,  intézmények,  képviselők  sokat  dolgoztak  az  előkészítés  során.  Az 
intézményekkel  előzetesen  egyeztettek,  mindenről  jegyzőkönyv  készült.  Egy 
gazdasági  társaság  kivételével  elfogadták  a  költségvetésüket,  vállalták,  hogy  ki  
tudják finanszírozni a működésüket.
Amit befogadott az előterjesztő, arról nem szavaztat.

Lukács László (ÜGYREND)

Nem elhanyagolhatóak a javasolt módosítások. Összefogásra van szükség. A frakció  
nevében javasolja, hogy mindenki fogadja el a költségvetést.

Dr. Várnai László polgármester:

Először a módosító javaslatokról szavaztat.
A rendelet-tervezet 4.§ (14) bekezdését az alábbiak szerint javasolja elfogadásra.:

„ a., A Képviselő-testület felkéri  a polgármestert,  hogy a Humánpolitikai  Főosztály  
bevonásával  tekintse  át    az  oktatási   intézmények  szakmai  programjait,    ezt 
követően a program  lehetséges  átalakításra dolgozzon ki  javaslatot, határozza meg  
a várható  megtakarítás összegét. 
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Felkéri   továbbá a polgármestert,  hogy  az  önkormányzat   gazdasági  társaságai  
tekintetében  is   vizsgálja  meg   a  jelenlegi  működést  és    a  működéshez  nem 
feltétlenül  szükséges tartalékokat  tárja fel, és amennyiben  van,   állapítsa meg a  
megtakarítás  várható összegét.  
 b.,A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy  a Polgármesteri Hivatal   működését 
tekintse át és  amennyiben szakmai szempontból   is támogatható  – megtakarítást  
eredményező -  javaslata van, a megtakarítás  várható összegét  állapítsa meg     és  
terjessze a  képviselő-testület elé.  
c., Az intézmények,  Polgármesteri Hivatal, gazdasági társaságok  működését érintő  
vizsgálat elvégzésének  szempontrendszerét a képviselő-testület  szakmai bizottságai  
elnökeinek bevonásával  kell  meghatározni.
d., A vizsgálat eredményéről  szóló   tájékoztatót, javaslatot   a Polgármesteri Hivatal  
és a gazdasági társaságok esetében  a képviselő-testület májusi ülésére, az oktatási  
intézmények esetében a júniusi ülésre   kell beterjeszteni.”

No: 9 

 
Szavazás: Nyílt >792< Minősített
Ideje:2009.03.02 16:51:57

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               24 100.00% 100.00%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  Bizottság  módosító  
indítványa,  hogy   a  kelet-nyugati  kerékpárút  kivitelezése  eredeti  előirányzatként  
szerepeljen. 
Nem lehet számszerűsíteni ennek költségét. A tervezését most rendelik meg. Annak  
költségei  tervezhetők. 

Erről kéri a képviselők szavazatát.

No: 10 
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Szavazás: Nyílt >793< Minősített
Ideje:2009.03.02 16:53:45

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               13   54.16%   54.16%
Nem                 4   16.67%   16.67%
Tartózkodik                 7   29.17%   29.17%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság  módosító javaslata, hogy az 5/1. 
sz. tábla 1.19 pontjában szereplő Szociális feladatok (Kistérség) 255 128 E Ft-ból 
30 000 E Ft-ot tartalékba kell helyezni.  
 Erről kéri a képviselők szavazatát.

No: 11 

 
Szavazás: Nyílt >794< Minősített
Ideje:2009.03.02 16:57:33

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen                 7   29.17%   29.17%
Nem               11   45.83%   45.83%
Tartózkodik                 6   25.00%   25.00%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elutasítva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

Szintén a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság  módosító indítványa, hogy 
az  5/12 sz. melléklet Halasmédia Szolgáltató Non-profit Kft. támogatását 25 000 E 
Ft-ra kell csökkenteni és a felszabaduló 5 000 E Ft-ot tartalékba kell helyezni. 

Erről kéri a képviselők szavazatát.
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No: 12 

 
Szavazás: Nyílt >795< Minősített
Ideje:2009.03.02 16:58:09

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               20   83.34%   83.34%
Nem                 2     8.33%     8.33%
Tartózkodik                 2     8.33%     8.33%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

Szintén szakbizottsági javaslat, hogy az 5/12 sz. melléklet Halasthermál Kft.  
támogatását 30 000 E Ft-ra kell csökkenteni és a felszabaduló 1 500 E Ft-ot  
tartalékba kell helyezni. 

Erről kéri a képviselők szavazatát.

No: 13 

 
Szavazás: Nyílt >796< Minősített
Ideje:2009.03.02 16:59:07

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               14   58.33%   58.33%
Nem                 6   25.00%   25.00%
Tartózkodik                 4   16.67%   16.67%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:
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További szakbizottsági javaslat, hogy a  5/12 sz. melléklet Vakáció Kht. támogatását  
1  000  E  Ft-ra  kell  csökkenteni  és  a  felszabaduló  3  000  E  Ft-ot  tartalékba  kell  
helyezni.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  munkabérekről  van  szó.  A  hitelfelvételükhöz  
nemrég vállalt kezességet az önkormányzat, amit nem tudnak kifizetni, ha tartalékba  
helyezik ezt az összeget.
Erről kéri a képviselők szavazatát.

No: 14 

 
Szavazás: Nyílt >797< Minősített
Ideje:2009.03.02 17:00:18

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               12   50.00%   50.00%
Nem               10   41.67%   41.67%
Tartózkodik                 2     8.33%     8.33%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elutasítva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

Az  5/12 sz.  melléklet  Városmenedzser  Kft.  támogatását  3.750  E Ft-tal  ajánlja  a 
szakbizottság megemelni. Megjegyzi, hogy bekerült a Kft a felülvizsgálandók körébe.  
Várják meg ennek eredményét. A tavalyi deminimis támogatásból megmaradt 20 000 
E Ft-ja.

Ennek figyelembe vételével kéri a képviselők szavazatát.

No: 15 
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Szavazás: Nyílt >798< Minősített
Ideje:2009.03.02 17:01:36

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               13   54.17%   54.17%
Nem                 3   12.50%   12.50%
Tartózkodik                 8   33.33%   33.33%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

Az 5/7.  sz.  tábla  1.12 Kiskunhalas  város  kitüntető  díjai  előirányzat  700 E Ft-tal  
történő csökkentése is szerepelt a szakbizottság javaslataiban. Le lehet csökkenteni,  
de mindenképp ki kell fizetni a felmerülő költségeket.

Erről a módosító indítványról kéri a képviselők szavazatát.

No: 16 

 
Szavazás: Nyílt >799< Minősített
Ideje:2009.03.02 17:02:17

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen                 6   25.00%   25.00%
Nem               11   45.83%   45.83%
Tartózkodik                 7   29.17%   29.17%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elutasítva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

Az 5/8. sz. tábla 1.28 Karácsonyi díszkivilágítás előirányzat 500 E Ft-tal történő  
csökkentése is módosító indítványa a szakbizottságnak. 
Szavazáskor kéri figyelembe venni, hogy megemelkedtek a költségek. 
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No: 17 

 
Szavazás: Nyílt >800< Minősített
Ideje:2009.03.02 17:03:05

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               13   54.17%   54.17%
Nem                 6   25.00%   25.00%
Tartózkodik                 5   20.83%   20.83%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

Az 5/7. sz. tábla 1.17 Redemptiós megemlékezés előirányzat 700 E Ft-tal történő  
emelése szintén módosító javaslat.

Kéri a képviselők szavazatát. 

No: 18 

 
Szavazás: Nyílt >801< Minősített
Ideje:2009.03.02 17:03:57

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               12   50.00%   50.00%
Nem                 4   16.67%   16.67%
Tartózkodik                 8   33.33%   33.33%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elutasítva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:
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A módosító indítványokat követően  a  város 2009. évi költségvetésének  főösszegét 
6. 611. 627 E Ft-al, és 441. 141 E Ft hiánnyal javasolja elfogadásra.

No: 19 

 
Szavazás: Nyílt >802< Minősített
Ideje:2009.03.02 17:22:34

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               22   91.67%   91.67%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 2     8.33%     8.33%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László  polgármester:

 Megállapítja, hogy a képviselő-testület  megalkotta Kiskunhalas város 
7/2009(III.04) sz. rendeltét az alábbiak szerint:

„ KISKUNHALAS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2009.(III.04) sz. rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított  
1992. évi XXXVIII.  tv.  65. §-a és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről  
szóló  2008.  évi  CII.  tv.  alapján  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  2009.  évi  
költségvetéséről  és  annak  végrehajtására  vonatkozó  szabályokról  az  alábbi  
rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, az önkormányzat  
polgármesteri hivatalára és az önkormányzat intézményeire.   

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásaiA költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai
2.§

/1/ A képviselő-testület  a költségvetési  címrendet  a következők  szerint  határozza 
meg:

Fejezet: Kiskunhalas Város Önkormányzata
1) Cím: Polgármesteri Hivatal
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Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Cím: Német Kisebbségi Önkormányzat

2.  Fejezet: Óvodai nevelés, iskola előkészítés
1. Cím: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
2. Cím: Városi Bölcsőde 
3. Cím: Százszorszép Óvodák
4. Cím: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
5. Cím: Bóbita Óvoda és Bölcsőde
6. Cím: Martonosi Pál Könyvtár

3. Fejezet: Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
1.   Cím: Fazekas G.  Általános Iskola
2. Cím: Felsővárosi Általános Iskola
3. Cím: Felsővárosi Általános Iskola - Pirtói tagintézmény
4. Cím: Kertvárosi Általános Iskola
5. Cím: Szűts József Általános Iskola

4.  Fejezet: Diákotthoni, kollégiumi ellátás
1.   Cím: Bernáth Lajos Kollégium

5.   Fejezet : Önkormányzati Tűzoltóság
1.   Cím: Önkormányzati Tűzoltóság

6.   Fejezet: Iskoláskorúak gimnáziumi oktatása
1.   Cím: Bibó István Gimnázium

7. Fejezet: Iskoláskorúak szakközépiskolai oktatása
1.  Cím:  II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági,  Közgazdasági  és  Informatikai  
Szakközépiskola

/2/  A Képviselő-testület  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének  bevételi  és  
kiadási főösszegét 6.611.627  E Ft-ban,

ezen belül: a működési célú kiadást   a működési célú kiadást   5.440.4865.440.486  E Ft-ban,  E Ft-ban,
a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat 2.047.843 E Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő járulékokat 644.534 E Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat       1.597.334 E Ft-ban,
- működési hitel törlesztését 71.757 E Ft-ban,
- pénzeszköz átadást, egyéb támogatást 882.630 E Ft-ban,
- céltartalékot 126.388 E Ft-ban,
- általános tartalékot 70.000 E Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást a felhalmozási célú kiadást 1.171.1411.171.141 E Ft-ban, E Ft-ban,
a kiadásokon belül:

-  az  önkormányzati  felhalmozás  
összegét

960.151 E Ft-ban,

- az intézményi felhalmozás összegét 13.000 E Ft-ban,
- hiteltörlesztést 30.000 E Ft-ban,
- céltartalék 167.990 E Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadást - E Ft-ban
állapítja meg.
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A képviselő-testület  az  éves  engedélyezett  létszámkeretet   838,5  főbenfőben,  az  éves 
átlagos                             
statisztikai állományi létszámot 816,6 főbenfőben határozza meg. 

/3/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1/a. számú melléklet  
tartalmazza.

/4/  A  217/1998.(XII.30.)  Korm.rendelet  19.§.  (1)  a)  pontja  szerinti  bevételek  
jogcímenkénti összegét a képviselő-testület az 1. számú melléklet szerint határozza  
meg.

/5/ Az önkormányzat 2009. évi összes bevételének és kiadásának mérlegét, a 2009.  
évi  bevételeket  és  kiadásokat,  valamint  az  önkormányzat  2010-2011.évi  várható  
bevételeit és kiadásait az 1/a., 1/b. és 1/c. számú mellékletek tartalmazzák.

/6/ Az önkormányzatot megillető állami támogatás jogcímeit, összegét, mutatóit,  az  
SZJA átengedett részét az 1/d. számú melléklet tartalmazza.

/7/ Az önkormányzat képviselő-testület által  meghatározott bevételeit költségvetési  
szervenkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

/8/ Az önkormányzat képviselő-testület által  meghatározott kiadásait költségvetési  
szervenkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

/9/  Az  önkormányzat  és  intézményeinek  létszámirányszámát  a  3/a.  számú  
melléklet tartalmazza.

/10/ A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi központilag kezelt felhalmozási  
kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. Az intézmények  
2009.  évi  felhalmozási  kiadásait  beruházási  célonként  a  4/a.  számú  melléklet  
tartalmazza.
/11/ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal  2009. évi kiadásait feladatonként  
az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. A kapcsolódó részfeladatokat az 5/1.,  
5/5., 5/7., 5/8., 5/9., 5/12.számú mellékletek részletezik.

/12/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 6. és 6.a. számú melléklet  
tartalmazza.

/13/ A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 7. és 7.a. számú melléklet  
tartalmazza.

/14/  Az  önkormányzat  adósságállományát  és  kezesség-  és  garancia  vállalását  
lejárat,  hitelezők és célok szerinti részletezésben a 8/1. és 8/2. számú mellékletek  
tartalmazzák.

/15/  A  többéves  elkötelezettséggel   járó  feladatokat  a  képviselő-testület  a  8/3.  
számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

/16/ Az önkormányzat által  nyújtott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet  
mutatja be.

/17/ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet  
tartalmazza.
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/18/ A képviselő-testület a 28/2001.(IX.27.) Ktr. számú rendeletében meghatározott  
juttatásokra és támogatásokra 2009. évben kifizethető kereteket a 12.sz. melléklete  
szerint határozza meg.

/19/  Az  önkormányzat  által  adott  kölcsönök  állományának  lejárat  szerinti  
kimutatását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

/20/ A képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtésére, a kiadások  
fedezetére az önkormányzati  hitelfelvételt határoz el. A hitel felvételére a képviselő-
testület  a polgármestert  hatalmazza fel - a jegyző ellenjegyzése mellett  -,  az adott  
gazdálkodási  helyzethez  igazodóan  a tényleges  szükséglet  mértékéig,  az  elérhető  
legkedvezőbb hitelfeltételek  mellett.  A képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  
hogy  a  hitelszerződésből  eredő  kötelezettségeit  a  kiadások  között  első  helyen 
szerepelteti jóváhagyott költségvetésében a hitel teljes futamideje alatt.
A szükséges működési hitel összege 441.141 EFt. 

/21/A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatban lévő és  
a  következő  évek  fejlesztéseihez  a  szükséges  önerők  biztosítása  érdekében  a 
tárgyalásokat kezdje meg a pénzügyi bizottság folyamatos tájékoztatása mellett.

/22/ Az önkormányzat 2009. évben a pénzügyi helyzetének egyensúlyban tartása  
érdekében 400.000. E Ft folyószámla hitelkerettel gazdálkodik. A képviselő-testület a 
– jelenleg fennálló 400.000 E Ft 1 éves futamidejű – folyószámla hitelkeret szerződés  
megújítására hatalmazza fel a polgármestert. A testület kötelezettséget vállal a hitel  
és  a  járulékok  megfizetésére,  a  hitel  futamideje  alatt  a  költségvetésekbe  történő  
betervezésébe.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  hitelkérelem  benyújtására  és  a 
hitelszerződés aláírására.

/23/ A költségvetésben elkülönített  tartalékok felszabadításáról,  felhasználásáról,  
átcsoportosításáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

3.§
/1/ Az önkormányzat  az  egységes költségvetést  /bevételek beszedését,  kiadások 
teljesítését / a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás  
működési  rendjéről  szóló  módosított  217/l998.  /XII.  30./  Korm.  rendelet,  az  
önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata,  valamint  a  jelen  képviselő-
testületi  rendelet  előírásainak  megfelelően  hajtja  végre  az  önkormányzat  
polgármesteri  hivatala,  az  önállóan  és  részben önállóan  gazdálkodó  költségvetési  
intézményei, gazdasági szervezetei, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Német  
Kisebbségi Önkormányzat útján.

/2/  A  képviselő-testület  a  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  ezen  rendeletét  a 
központosított pótelőirányzatok  és  az  intézményi  saját   hatáskörű   előirányzat  
módosítások  miatt   legalább negyedévenként,  de legkésőbb a költségvetési  szerv 
számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön 
jogszabályban  meghatározott  idejéig  december  31-i  hatállyal  dönt  a  költségvetési  
rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
A külön nem szabályozott  eseteken kívül  minden költségvetést  érintő  döntéskor  a  
költségvetési rendeletet módosítani kell. 

/3/ Az önállóan  gazdálkodó költségvetési  intézmények részére a finanszírozást  a  
Polgármesteri  Hivatal  a  nettó  finanszírozási  rendszer  szabályai  szerint  havi  
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ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési  bankszámla egyenleg ismeretében  
bocsátja  rendelkezésre  a  Kiskincstári  finanszírozási  rendszer  működéséről  szóló 
121/2003.  Kth.számú  határozat  szerint.  Az  intézmények  finanszírozása  az 
intézmény  által  elkészített  likviditási  terv  alapján  történik,  mely  alapját  képezi  a 
jegyző által elkészítendő likviditási tervnek.

/4/  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  polgármesteri  
hivatalnál  az  5.  számú  mellékletben  szereplő  feladatok  között  előirányzat  
átcsoportosítást hajtson végre a kiemelt előirányzatok változatlanul hagyása mellett.  
A  polgármester  a  képviselő-testületet  a  soron  következő  ülésen  tájékoztatja,  a  
képviselő-testület  a  költségvetési  rendeletet  a  /2/  bekezdésben  foglaltak  szerint  
módosítja. 

/5/  Az  önkormányzat  költségvetéséből  támogatott  szervezetek,  illetve  
magánszemélyek  (5/12.sz.melléklet)  kötelesek  a   részükre   céljelleggel   juttatott  
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni, a polgármesteri hivatal pedig  
ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelőn és jogszerűen történt-e. A 
költségvetési  rendeletben  meghatározott  előirányzatokat  nem  léphetik  túl  és  az  
önkormányzati  támogatásokat  csak  a  támogatói  megállapodásban,  üzleti  tervben 
rögzített feladatokra használhatják fel visszafizetési kötelezettség terhe mellett. 

/6/  Az  önkormányzat  költségvetési  rendeletében  jóváhagyott  beruházások,  
felújítások  lebonyolítása  a  közbeszerzési  törvény,  valamint  az  önkormányzat  
beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.

/7/  A  költségvetésben  beruházási,  felújítási  feladatokra  jóváhagyott  keretek 
pályázat  esetén  önerőként  felhasználhatók.  2009.  év  során  kiírásra  kerülő  
pályázatokon  való  részvétellel  az  Önkormányzat  a  fejlesztések  saját  erejének 
csökkentésére törekszik.
 
/8/  A  költségvetés  folyamatos  ellenőrzését,  felügyeletét  a  Képviselő-testület  a 
féléves,  háromnegyed  éves  és  éves  beszámoló  keretében  a  rendelkezésre  álló  
központi és intézményi adatok alapján végzi.

Intézményi gazdálkodás

4.§
/1/ Az intézmény a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a 
kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

/2/  Az  intézmények  2009.  évi  költségvetési  előirányzatai  az  ezen  rendeletben  
meghatározottakhoz  képest  változhatnak  a  képviselő-testület  évközi  döntése 
értelmében : a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált  
és  a  jóváhagyott  előző  évi  pénzmaradvány  összegével,  továbbá  a  céltartalékok,  
központilag  kezelt  felhalmozási  kiadások  felosztásával  biztosított  pótelőirányzatok  
összegével.

/3/  Az  intézmény  előirányzat-módosítási  hatáskörében  bevételi  és  kiadási  
előirányzatának  főösszegét,  a  kiemelt  előirányzatokat  és  a  megfelelő  
részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület  
jóváhagyása után.
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Az  önállóan  gazdálkodó  intézmények  pénzmaradványát  a  képviselő-testület  a 
zárszámadási  rendeletében  hagyja  jóvá,  melyet  beépít  az  önkormányzat  
költségvetésébe.

Az  intézményt  a  saját  hatáskörében  végrehajtott  előirányzat-módosítással  
összefüggésben  bejelentési  kötelezettség  terheli.  A  változásokról  a  képviselő-
testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület ez alapján  
módosítja a költségvetési rendeletet a 3.§ /2/ bekezdésében foglaltak szerint.

/4/ A /3/ bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel  
sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.

/5/  Az  intézmény  -  indokolt  esetben  -  kérheti  a  részére  jóváhagyott  kiemelt  
előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra 
történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Pénzügyi - Költségvetési  
Bizottsággal  történő  előzetes  egyeztetés  után  kérhető  abban  az  esetben,  ha  az  
intézmény  vezetője  nyilatkozik,  hogy  az  átcsoportosítás  kapcsán  működési  
többletigénye nem lesz.

/6/ Intézményi  működési  bevételi  többlet felhalmozási  célra történő felhasználása 
csak  akkor  engedélyezhető,  ha  az  intézmény  vezetője  nyilatkozik,  hogy  az  év  
folyamán működési többletigénye nem lesz.

/7/  Az  intézmények  a  saját  költségvetésükből  olyan  felhalmozási  kiadásokat,  
amelyek  a  tárgyévben,  vagy  a  következő  években  működési  többlettel  járnak,  
kizárólag  a  képviselő-testület  előzetes  engedélyével  teljesíthetnek.  Az  intézmény  
vezetője  köteles  a  képviselő-testületi  döntést  megelőzően  a  Polgármesteri  Hivatal  
illetékes főosztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról /különösen a 
működési  kiadásokról  /  a  részletes  számításokat  egyeztetni  és  felelős  az  abban  
foglaltak betartásáért.

/8/  Az  intézmények  a  jóváhagyott  kiemelt  előirányzatokon  belül  az  egyes 
részelőirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. Ezzel  
kapcsolatosan bejelentési kötelezettség az intézményt nem terheli.
Az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai csak akkor csökkenthetők,  
ha az intézmény a vonatkozó jogszabályok szerinti  éves fizetési kötelezettségeinek  
maradéktalanul eleget tud tenni.

/9/ Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége  
a 2008. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása során, mert az intézmény neki  
felróható  ok miatt  téves adatot  szolgáltatott  a feladatmutatók  felmérésekor,  annak 
következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.

/10/  Szakmai  alapfeladat  keretében  szellemi  tevékenység  szerződéssel,  számla 
ellenében  történő  igénybevételére  –  dologi  kiadások  között  elszámolt  kiadásra  – 
szerződés  külső  személlyel,  szervezettel  csak  jogszabályban  illetve  a  képviselő-
testület  által  146/2002.Kth.számú  határozatában  elfogadott  feladatok  elvégzésére  
köthető.

/11/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása, az ellenőrzés  
részletes  szabályai  és  eljárási  rendje  az  Önkormányzat  és  a  Cigány  Kisebbségi  
Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás szerint történik.
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/12/ A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása, az ellenőrzés 
részletes  szabályai  és  eljárási  rendje  az  Önkormányzat  és  a  Német  Kisebbségi 
Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás szerint történik.

/13/ Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 15/B.§.(1)  
bekezdésben előírt,  az államháztartás  pénzeszközei felhasználásáról,  az államház-
tartáshoz tartozó  vagyonnal  történő gazdálkodással  összefüggő nettó  5 millió Ft-ot 
elérő  vagy  azt  meghaladó  mértékű  -  árubeszerzésre,  építési  beruházására,  
szolgáltatás  megrendelésre,  vagyon-értékesítésre,  vagyonhasznosításra,  vagyon  
vagy  vagyoni  értékű  jog  átadására,  valamint  koncesszióba  adásra  vonatkozó 
szerződések  megnevezését  (típusát),  tárgyát,  a  szerződő  felek  nevét,  szerződés 
értékét,  a  határozott  időre  kötött  szerződés  tartalmát  valamint  az  említett  adatok  
változásaira  vonatkozó  adatokat  Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  a (ide értve  a 
költségvetési szerveket is) honlapján (www.kiskunhalas.hu) teszi közzé a szerződés 
kötést követő 60 napon belül.

/14/  a.,  A  Képviselő-testület  felkéri   a  polgármestert,  hogy  a  Humánpolitikai  
Főosztály  bevonásával tekintse át   az oktatási  intézmények szakmai programjait,  
ezt követően a program  lehetséges  átalakításra dolgozzon ki  javaslatot, határozza  
meg  a várható  megtakarítás összegét. 
Felkéri   továbbá a polgármestert,  hogy  az  önkormányzat   gazdasági  társaságai  
tekintetében  is   vizsgálja  meg   a  jelenlegi  működést  és    a  működéshez  nem 
feltétlenül  szükséges tartalékokat  tárja fel, és amennyiben  van,   állapítsa meg a  
megtakarítás  várható összegét.  
 b.,A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy  a Polgármesteri Hivatal   működését 
tekintse át és  amennyiben szakmai szempontból   is támogatható  – megtakarítást  
eredményező -  javaslata van, a megtakarítás  várható összegét  állapítsa meg     és  
terjessze a  képviselő-testület elé.  
c., Az intézmények,  Polgármesteri Hivatal, gazdasági társaságok  működését érintő  
vizsgálat elvégzésének  szempontrendszerét a képviselő-testület  szakmai bizottságai  
elnökeinek bevonásával  kell  meghatározni.
d., A vizsgálat eredményéről  szóló   tájékoztatót, javaslatot   a Polgármesteri Hivatal  
és a gazdasági társaságok esetében  a képviselő-testület májusi ülésére, az oktatási  
intézmények esetében a júniusi ülésre   kell beterjeszteni.

Záró rendelkezések
5. §

/1/  A  2009.  évi  költségvetés  végrehajtására  az  e  rendeletben  nem szabályozott  
kérdésekben az államháztartásról szóló többször módosított  1992. évi XXXVIII.  tv.,  
valamint  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  többször  módosított  
217/1998. /XII. 30./ Korm. rendelet előírásai az irányadók.

/2/  Jelen  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  2009.  
költségvetési évre, 2009  január 01-től alkalmazni kell. „

00007 Új napirendi pont

7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város 2008. évi költségvetésének módosítása.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
ÖÉT határozat mellékelve.

Kérdések

Halász Balázs képviselő:

Érdeklődik,  hogy  a  múlt  évben  Gyurcsány  Ferenc  által  bejelentett  
önkormányzatoknak nyújtott támogatásból Kiskunhalas kapott-e? Tudomása szerint  
500 millió Ft jutott önkormányzatonként.

Dr. Várnai László polgármester:

Az   elhangzott  kérdésre  válaszolva  elmondja,  hogy   minden  átvett  pénzeszköz  
szerepel a költségvetésben.

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Más  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
rendelet módosításának elfogadását.

No: 20 

 
Szavazás: Nyílt >803< Minősített
Ideje:2009.03.02 17:25:16

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               24 100.00% 100.00%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr.Várnai László  polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas város 8/2009(III.04)  
sz. rendeletét az alábbiak szerint:
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„KISKUNHALAS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2009.(III.04) sz. rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító
6/2008./II.27/Ktr. számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.

1§

A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul:
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 7 266 271 E Ft-ban,

ezen belül:
- működési célú kiadást 5 753 620 E Ft-ban,

a kiadásokon belül:
- a személyi kiadásokat 2 311 329 E Ft-ban, 
- a munkáltatót terhelő járulékokat                713 549 E Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat             1 382 445 E Ft-ban,
-  céltartalékot                    -  E Ft-ban,
-  általános tartalékot               -  E Ft-ban,
-     államháztartási tartalékot    -  E Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatását  441  E Ft-ban,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást      1 246 819 E Ft-ban,
- működési célú hitelvisszafizetést                                      99 037  E Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást:    1 512 651 E Ft-ban,

a kiadásokon belül:
- az önkormányzat felújításai összegét 383 482 E Ft-ban,
- az önkormányzat beruházásai összegét            607 552 E Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadást  158 152 E Ft-ban,  

- fejlesztési célú hiteltörlesztését               73 556 E Ft-ban,
- céltartalékot 289 909  E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 831,5 főben 
határozza meg. 

2 §
A R. 1/a., 1/b.,1/e, 2., 3.,4/a., 5., 5/12., 6., 6/a. és 11. számú mellékletei helyébe 
e rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

Záró rendelkezés 
3.§

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.”
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00008 Új napirendi pont

8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 
rendelet módosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Simon István népjóléti osztályvezető:

Jogszabály változás miatt  átalakult a rendszeres szociális segély szabályozása.  A  
jövőben  aktív  korúak  ellátásáról  lehet  beszélni.  Ehhez  kell   igazítani  a  helyi  
rendeletet.

Kérdések

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Az  „Út  a  munkába”  c.   programban  a  35  év  alatti  8  általánost  nem  végzettek  
felzárkóztatása   megtörtént.  Most  kinek  a  feladata?  Hány  fő  érintett  a  város  
közigazgatási  területén?  A  Munkaügyi  Központ  ír  ki  pályázatot  Közfoglalkozási  
szervező  címmel  az  önkormányzatoknak.  Kiskunhalas  hány  fő  foglalkoztatására  
jogosult?

Simon István népjóléti osztályvezető:

Munkaügyi  Központ  az  önkormányzattal  közösen végzi  ezt a feladatot.  Napokban 
már megtörtént az elsődleges felmérés, hogy hány alulképzett  rendszeres szociális  
segélyen élő van a rendszerben. 
Rendelkezésre állási  támogatásban  részesül 13 fő, rendszeres szociális  segélyben  
részesül 65 fő, akik nem végezték el a 8 osztályt. Előzetes egyeztetések szerint 150-
200 fő vesz részt a képzésben, de a felülvizsgálat majd csak  március 31-én zárul le.  
A  megyei  képzőközpontok  segítségével  fogja  a  Munkaügyi  Központ  végeztetni  a 
felzárkóztatást. 
Április  közepén  közbeszerzési  eljárást  kell  indítani  a  képzésre.  Két  szinten  folyik 
majd a képzés. Az egyik egy könnyített képzés azoknak, akik 6-7 osztályt elvégeztek.  
Néhány hónap alatt elvégezhető képzéssel szintre hozható a képzettségük. A másik 1 
év alatt lesz elvégezhető ez az OKJ-s képzés.
A  napokban  jelent  meg  az  a  pályázati  felhívás,  miszerint  munkaszervezőket 
biztosítanak. Kiskunhalas részére 4,9 főben határozták meg a létszámot.  Tervezik,  
hogy a környező kistelepülésekkel közösen pályáznak, ahol pl. 0,2 főben határozták  
meg  a  munkaszervezők  létszámát.  Lényeges  eleme  a  pályázatnak,  hogy  a 
munkaszervezők  bérét  és  járulékait,  valamint  a  képzés  költségét  100%-ban 
finanszírozzák. Középfokú végzettség esetén bruttó 110 ezer Ft, felsőfokú végzettség  
esetén  bruttó  130  ezer  Ft-os  jövedelmet  biztosítanak.  Élni  fognak  ezzel  a 
lehetőséggel.
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Hozzászólások

Halász Balázs képviselő:

Szigorodik  az  aktív  korúak  támogatásának  szabályozása.  Eddig,  ha  valaki  nem 
működött együtt 2 éven belül, akkor arányosan csökkent a támogatás összege. Ha 
most  2  éven  belül  kétszer,  önhibájából  adódóan  nem  működik  együtt,  akkor  
automatikusan kizárja magát  az  ellátásból.  Nem kis feladat  hárul  a Családsegítő  
Szolgálatra. Különböző képzéseket és egyénre szabott programokat kell szervezniük,  
hogy visszasegítsék az embereket a munkaerőpiacra, ami egyre nehezebb.

Rostás László CKÖ elnöke:

Lesznek problémák a felzárkóztatással. Arra kéri a Népjóléti Osztály vezetőjét, hogy  
támaszkodjon  a  CKÖ   közreműködésére.  A  kiértesítéseket  sokan  nem  fogják  
megkapni,  mert  nem  jelentik  be  a  lakcímüket.  Nehézséget  fog  okozni  annak  a  
feltételnek a teljesítése, hogy a gyerekek rendszeresen járjanak iskolába. Felajánlja  
az együttműködését annak érdekében, hogy mulasztás miatt ne szüntessék meg az  
emberek ellátását.

Simon István népjóléti osztályvezető:

Jogszabály  előírja  az  együttműködési  kötelezettséget  a  korábban  már  említett  
intézményeken  kívül  a  társadalmi  szervezetekkel,  kisebbségi  önkormányzattal  is.  
Kérhetnek munkaerőt. Közfoglalkoztatási tervet kell elkészíteniük április 15-ig. Az ő  
véleményük  is  meg  fog  jelenni  ebben.  Amennyiben  a  megadott  határidőre  nem 
fogadja  el  a  testület  a  tervet,  akkor  a  normatíva  15%-át  visszatartja  a  Magyar  
Államkincstár.  Az  érintetteket  időben  értesítik.  Jelenleg  800-850  fő  rendszeres  
szociális segélyben részesülő van a városban. Ebből 300 fő aktív. Reméli, hogy minél  
többen el tudnak helyezkedni az általuk kötött szerződések révén. Az intézmények a 
munkaerőigényeiket bejelentették.

Dr. Várnai László  polgármester:

Más  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
rendelet elfogadását.

 
No: 21 
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Szavazás: Nyílt >804< Minősített
Ideje:2009.03.02 17:34:56

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               24 100.00% 100.00%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László  polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város  9/2009(III.04)  
sz. rendeletét az alábbiak szerint:

„KISKUNHALAS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2009.(III.04) sz. rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról

1.§

A rendelet 4.§ (3) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Nem minősül jövedelemnek (...)
d) (..) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása

2. §

2)  A  rendelet  9.§-a  helyébe  az  alábbi  új  9.§  lép,  továbbá  a 
„Rendszeres szociális segély” cím helyébe „Aktív  korúak  ellátása” 
alcím lép.

Aktív korúak ellátása

9.§

(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultságot és a támogatás összegét 
az  Sztv.  33.§  -  37/G.§-ai,  valamint  e  rendelet  alapján  kell  
megállapítani.
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(2) Az  aktív  korúak  ellátására  jogosult  a  rendszeres  szociális  segély 
megállapításának és folyósításának a feltételeként köteles az Sztv 37/
D.§-ban  és  az  e  rendeletben  meghatározott  együttműködési  
kötelezettséget teljesíteni.

Együttműködési eljárás szabályai
(Rendszeres szociális segélyben részesülő kötelezettségei)

9/A.§

Az  aktív  korúak  ellátására  jogosult  személy  a  –  munkaerőpiacra  történő  
visszatérés,  megváltozott  helyzethez  való  igazodás  céljából  történő  -  
együttműködés keretében köteles:

a) a  Halasi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Szociális  Szolgáltató  
Központ  Családsegítő  Szolgálatával  (a  továbbiakban:  
Családsegítő Szolgálat, címe: Kiskunhalas, Garbai S. u. 6.), mint  
az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá az ellátást folyósító  
önkormányzattal együttműködni,

b) a  rendszeres  szociális  segély  megállapításáról  rendelkező 
határozat  jogerőre emelkedésétől   számított  15 napon belül – a 
nyilvántartásba  vétel  céljából  –  a  Családsegítő  Szolgálatnál  
megjelenni,

c) a  távollét,  illetve  a  meg  nem  jelenés  okát  hitelt  érdemlően  
igazolni,

d) a  segély  folyósításának  időtartama  alatt  -  a  Családsegítő  
Szolgálattal  kötött  megállapodásban  foglaltak  szerint  -  a  
Családsegítő  Szolgálatnál  megjelenni  és  a  számára  felajánlott  
családgondozást  igénybe  venni,  továbbá  a  Családsegítő  
Szolgálat által szervezett vagy közvetített beilleszkedést- illetve a 
munkába állást segítő programokon részt venni,   

e) a  beilleszkedést-,  illetve  a  munkába  állást  segítő  program 
kidolgozásában  a  Családsegítő  Szolgálattal  együttműködni,  a 
program sikeres végrehajtása érdekében minden tőle elvárhatót  
megtenni,

Együttműködési eljárás szabályai
(Családsegítő Szolgálat feladatai)

9/B.§

Az aktív  korú nem foglalkoztatott,  rendszeres  szociális  segélyben részesülő  
személlyel  történő  együttműködés  keretében  a  Családsegítő  Szolgálat  
feladata:

a) a  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  személyek 
nyilvántartásba vétele, továbbá a nyilvántartásba vétel  céljából  
meg  nem jelenő személyek együttműködése elmulasztásáról,  a 
mulasztás  oka  kivizsgálásának  eredményéről  visszajelzés  az  
ellátást folyósító jegyző számára,

b) a  szociális  munka  eszközeivel  a  szociális  helyzet,  mentális  
állapot  felmérése és  az  együttműködő-segítő  kapcsolat  
kialakítása,

c) a  nyilvántartásba  vételtől  számított  30  napon  belül  a  
támogatásban  részesülő  személlyel  írásban  történő 
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megállapodás  megkötése,  ennek  keretében  kétoldalú 
együttműködés kialakítása, 

d) a  határozat  jogerőre  emelkedését  követő  60  napon  belül  a  
beilleszkedést segítő program elkészítése,

e) a  beilleszkedést  segítő  program  elkészítését  követő  15  napon 
belül  a program másolatának  megküldése az  ellátást  folyósító  
önkormányzat számára,

f) az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  személyek  gondozása 
(családsegítés  biztosítása),  számukra  beilleszkedését  segítő  
programok, csoportok szervezése,

g) a  beilleszkedést  segítő  program  végrehajtása,  teljesülésének 
figyelemmel kísérése, majd a program megvalósításának évente  
történő értékelése,

h) az  aktív  korúak  ellátásának  felülvizsgálatáról  szóló  határozat  
rendelkezései  alapján  a  beilleszkedést  segítő  program 
felülvizsgálatának elkészítése,

i) a  tárgyhónapot  követő  hónap  15.  napjáig  a  Jegyző  írásban 
történő  tájékoztatása  az  együtt  nem  működő,  aktív  korúak 
ellátásában részesülő személyekről.

Beilleszkedést segítő program típusai

9/C.§

(1)  Az aktív korú ellátásban részesülő személy köteles a Családsegítő Szolgálat által  
–  az  aktív  korúak  ellátására  jogosult,  rendszeres  szociális  segélyben  részesülők 
számára - szervezett programokba bekapcsolódni.

(2  )      A  Családsegítő  Szolgálat  által  szervezett  programok  típusai  az  alábbiak  
lehetnek:
a) munkavégzésre történő felkészítés, szinten-tartás (egyéni vagy csoportos foglalkozás 

 keretében),

b) tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai)
c)képességfejlesztő és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése,
d) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, előadások
e) alkalmi munkavállalást segítő programok

 

Együttműködés megszegésének esetei

9/D.§
  

(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az aktív korúak  
ellátására jogosult személy:

a) a  számára  kijelölt  munkáltatónál  az  előírt  határidőben  nem 
jelenik meg,

b) az  elfogadott  munkát  a  megkötött  megállapodásban,  illetve  a 
munkaszerződésben rögzített  időpontban  nem veszi  fel,  vagy  a 
munkát nem az abban foglaltak szerint végzi,  
illetve a foglalkoztató  szerv munkára vonatkozó utasításait nem tartja  
be,
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c)     az  adataiban,  körülményeiben  vagy  jövedelmi  helyzetében  
bekövetkezett  változást  a  pénzellátást  folyósító  szervnél,  illetve  az  
együttműködésre kijelölt intézménynél nem 
jelenti be
d) a  kijelölt  időpontban  a  Családsegítő  Szolgálatnál  nem  jelenik 
meg és távollétének okát  hitelt  érdemlő  módon  nem  igazolja,  a  
Családsegítő Szolgálattal nem működik együtt,  különösen,  ha  a 
Családsegítő Szolgálat  által szervezett beilleszkedést segítő 

program  megvalósulását  akadályozza,  vagy  a 
beilleszkedést segítő programokon nem jelenik meg. 
e) az  ellátást  folyósító  önkormányzat  jegyzőjével  nem  működik 
együtt,  különösen,  ha  a  felülvizsgálatra  kijelölt  időpontokban  nem 
jelenik meg, 
f) rendszeres  szociális  segély  felülvizsgálati  eljárásában  a 
felülvizsgálati  adatlapot,  vagy  a  felülvizsgálati  eljárás  során  a 
hiánypótlási felhívásban foglaltakat a kézhezvételtől  számított  15 
napon belül a Népjóléti Osztály részére nem küldi meg, továbbá, ha a 
felülvizsgálati  eljárás  időpontjában  –  a  postai  úton  küldött  és  a  
támogatásra  jogosult  személy  által  átvett  tértivevényes  értesítés  
ellenére  -  nem  jelenik  meg  és  akadályoztatását  újabb  időpont  
egyeztetése céljából nem jelzi az ellátást folyósító jegyzőnek. 

(2)  Annak  a  rendszeres  szociális  segélyre  jogosult  személynek,  aki  a  rendszeres  
szociális segély
folyósításának  időtartama  alatt  az  együttműködésre  kijelölt  szervvel  fennálló  
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan, két éven belül ismételten megszegi,  
az  aktív  korúak ellátására való  jogosultságát  az  Sztv.  37/F. (1)  bekezdés c)  pont  
alapján meg kell szüntetni.

3.§

A rendelet visszamenőleg 2009. január 1. napjától lép hatályba.”

00009 Új napirendi pont

9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  A  Képviselő-testület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László  polgármester:

Észrevétel  nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet  
módosítás elfogadását.
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No: 22 

 
Szavazás: Nyílt >805< Minősített
Ideje:2009.03.02 17:35:37

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               21   87.50%   87.50%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 3   12.50%   12.50%

Szavazott               24 100.00% 100.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 0      0.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László  polgármester:

Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  megalkotta  Kiskunhalas  város  10/2009.
(III.04) sz. rendeletét az alábbiak szerint:

„KISKUNHALAS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2009.(III.04) sz. rendelete
a Képviselő-testület  és szervei Szervezeti és  Működési Szabályzatáról 

szóló 8/2007.(III.7.) sz. rendelet módosításáról

1.§ 

A rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A   képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati törvényben (továbbiakban Ötv.) és más  
jogszabályokban meghatározott feladatokat  és hatásköröket.

(2)  A  képviselő-testület  a  törvények  által  előírt  kötelező  feladatainak  ellátásán  túl  önként 
akkor vállalhat feladatot, ha:
• nem tartozik más szervek kizárólagos feladat és hatáskörébe,
• megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat és hatáskörök ellátását,
• amelynek ellátásához a költségvetésben megfelelő  egyszeri  és  tartós pénzügyi 

fedezet  áll  rendelkezésre,  vagy a  fedezet  megteremtéséhez   az  önkormányzat 
felhatalmazással rendelkezik, 

(3) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell 
lefolytatni,    melynek  keretében  az  érintett  bizottságok,  valamint  a  Pénzügyi,  
Költségvetési és  Gazdasági Bizottság véleményét ki kell kérni. Jelentősebb 
költségkihatással járó feladatellátás felvállalása előtt szakértő közreműködése  is 
igénybe vehető.

54



(4)  Az  előkészítő  eljárás  lefolytatásáról  a  polgármester  gondoskodik.  A 
közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető  a 
Képviselő-testület  elé,  ha  tartalmazza  a  megvalósításhoz  szökséges 
költségvetési forrásokat.

(5) A képviselő-testület a kötelező és  az önként felvállalható feladatait a szabályzat  
1.sz.  melléklete   tartalmazza. Az önként     felvállalt feladatainak körét és 
mértékét   a  képviselő-testület  minden  évben  a  költségvetési  rendeletében 
határozza  meg.

2.§

A rendelet 18.§ (1) bekezdése a következőképpen módosul:

(1)  A  képviselő-testület  ülésére  szóló  meghívót   és  az  előterjesztéseket  a 
képviselőknek, a tanácskozási joggal  meghívottaknak úgy kell megküldeni, 
hogy azt az ülés időpontját megelőzően legalább  7   nappal megkapják. A 
kiküldés választott módjáról az érintetteknek nyilatkozni kell. A kiküldés 
lehet:
-  Elektronikus  formában CD-n,
-  Papír alapon. 

A bizottságok az előterjesztésekkel kapcsolatos  állásfoglalását   az ülés idôpontját  
megelôzô  1  nappal  kell  megküldeni,  vagy  az  ülés  napján  át  kell  adni   a  
képviselôknek. 

     3.§

A rendelet  41.§ (2) bekezdése   a következőképpen módosul:

(2) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. A meghívó 
és  előterjesztések   megküldésére  a   szabályzat   18.§  (1)  bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni. 

4.§. 

A rendelet  kihírdetése napján lép hatályba.

1.sz. melléklet
 
                                                                            

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

• Közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre  
szerveződő  közösségek  tevékenységének,  a  lakosság  életmódja  javítását  szolgáló  
kulturális,  sport  és  egyéb   célok  megvalósításának  támogatása,  helyi  média  és 
közművelődési tevékenység   támogatása.

• A  lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi  
alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének 
segítése.

• Nemzetközi  ifjúsági  kapcsolatok rendszerének működtetése,  a csapatok utaztatásának,  
fogadásának előkészítése, szervezése. Ifjúsági közösségek támogatása.
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• A  közigazgatási  tevékenység  színvonalasabbá  tétele  érdekében  a  képviselő-testületek  
tagjainak, tisztségviselőinek, a polgármesteri  hivatal dolgozóinak szakmai képzése.

• Az    önkormányzat  nemzetközi  kapcsolatainak  fenntartása,  külföldi  kapcsolatok  
szervezése.

• Projektmenedzselés
• Városmarketing 
1. Esemény marketing
• Turisztikai marketing”

00010 Új napirendi pont

10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.  
Alapító Okirat módosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

A  bizottságok  nem  támogatták  az  előterjesztést,  ellentétben  a  Zrt.  Felügyelő  
Bizottságával.  A  2008.  szeptemberében  megválasztott  igazgatóság  mandátuma  
2009.  március  31-én  lejár.  Konszenzussal  született  meg  ez  a  vezetési  séma.  Az 
igazgatóság hozta a tőle elvárt eredményeket, amelyeket megfogalmazott a képviselő-
testület. Nem tud arról, hogy a politikai erők bizalma megingott volna az igazgatóság  
irányába. Felügyelő Bizottság ülésen is elmondta, hogy február elején értékelték az  
elmúlt  5  havi  munkát,  amit  pozitívnak  tartott.  Az  Igazgatóság  tagjai  szívesen 
végeznék tovább ezt a munkát. Mióta megalakult a Városgazda Zrt., egyetlen teljes  
gazdasági évet azonos vezetéssel nem dolgozott. Indokolt lenne egy vezetésnek egy 
komplett gazdasági évet végigvinni az üzleti terv elkészítésétől, annak végrehajtásáig  
és  a  mérleg  benyújtásáig.  Az  az  ideális,  ha  a  képviselő-testület  mandátumának  
lejártát követő gazdasági év végéig tart a vezetés megbízása, ezért javasolta a 2011.  
május 31-et. Ha a képviselő-testület úgy gondolja, akkor egy gazdasági évre is lehet  
javasolni a megbízatásuk meghosszabbítását. Erről meg kell kérdezni az igazgatóság  
tagjait.  Azzal  nem ért egyet,  hogy mindössze további  2 hónapra hosszabbítsanak,  
mert méltánytalan a munkájukkal szemben, valamint folyamatosan Alapító Okiratot  
módosítani sem szerencsés. 
Kompromisszumra törekedtek,  ami  reményei szerint azt az eredményt hozza, hogy  
távlatosan lesz vezetése a Városgazda Zrt.-nek. Nem látja azt az okot, ami ennek az  
ellenkezőjét  bizonyítaná.  Első  megközelítésben  igaz,  hogy  gazdaságosabban  
működne a Zrt.  egy személyi  vezetéssel,  de  a bizalmat  ebben a kiegyensúlyozott  
igazgatóságban  találta  meg  az  önkormányzat  tulajdonosi  testülete.  A  tulajdonosi  
testület politikai testület, ahol a politikai bizalom jelentősége is nagy. Ha ez a bizalom 
továbbra is megvan, akkor folytathatja ez a vezetés, amennyiben nincs meg, akkor  
megint sorozatosan napirenden lesz a Zrt. 

Kérdések

Váradi Krisztián képviselő:

Mi indokolja másik vezetés szükségességét?  Most rend van a Városgazda Zrt-ben,  
nincsenek botrányok, a szabálytalanságokat megszüntették. 
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Hozzászólások

Lukács László alpolgármester:

Szeretnék látni a 2008. év beszámolóját és a 2009. év üzleti tervét.  Egyik sem áll  
rendelkezésre.  Egyetért azzal, hogy végleges vezetésre van szükség. Hatáselemzést  
követően döntsenek a cég jövőjéről. Az Ügyrendi Bizottság javaslatát támogatja, ezzel  
egy hónappal elodázzák a végleges döntést.

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

Városgazda Zrt. ügyben egy ideje béke van. Annak a vezetésnek köszönheti, amelyik  
dolgozik.  Lehet,  hogy  vannak  hiányosságok.  Erre  egy  vizsgálat  választ  ad.  
Véleménye szerint a két nagy frakció egyformán látja, hogy mi van a Városgazda Zrt-
n belül.  A két kisebb képviselőcsoport  is figyelemmel  tudja kísérni a Zrt.  ügyeit  a  
Felügyelő Bizottságon keresztül. Ez egy kényes egyensúly, hosszú távon nem szabad  
ezen változtatni. Támogatja a vizsgálatot és a közös értelmezést, de ellenzi a mostani  
felállás változtatását. 

Jekő Attila képviselő:

Az  igazgatóság  és  cég  ellenőrzését  folyamatosan  kell  ellátni.  Üzleti  tervet  és  a  
beszámolót kell elfogadni.  Irreális  tőlük a tavalyi  évről  egy mélyreható  beszámolót  
kérni, mert félévtől vették át a feladatvégzést.
Az első féléves tevékenységet a rendőrség vizsgálja. Az igazgatóság csak a második  
félévről tud beszámolni, amit meg is tettek.
Azóta a cég jól működik. Tulajdonosként érdekük, hogy ez fennmaradjon. Osztja azt  
a  véleményt,  hogy  nem kell  két  gazdasági  évre  megbízni  őket,  csak  egy  évre  a 
tervezéstől  a  végrehajtásig.  Akkor  lehet  felülbírálni  és  értékelni  őket.  Egy  ekkora  
céget valóban el tudna vezetni egy ügyvezető,  de a mostani  struktúra még mindig  
költséghatékonyabb,  mint  a  korábbi  négy  aligazgató  topmenedzseri  fizetéssel.  A  
költséghatékonyság nem lehet érv.

Csáki László képviselő:

Az  igazgatóság  rossz  körülmények  között  vette  át  a  vezetést.  Bizonyítottak.  Kéri,  
hogy  folyamatos  munkavégzésre  adjanak  nekik  megbízást  és  ne  írjanak  ki  
pályázatot.

Dr. Nagy Lajos képviselő:

Felügyelő  Bizottság  tagjaként  mondja,  hogy  korlátlan  felelősséggel  tartozik  a 
működésből származó károkért. Nem volt nyugodt, amíg ez a hármas vezetés fel nem 
állt. Amióta az igazgatóság működik, minden rendben történik. Egy politikai testület  
tulajdona  a  Városgazda  Zrt.  Ezt  ki  kell  egyensúlyozni,  megfelelő  kontrollt  kell  
kialakítani  a vezetők között.  Nem olcsó, de még mindig olcsóbb, mint korábban.  A 
kontrollnak nem csak itt  kell érvényesülnie. Olyan fontos személyi  döntéseket kell  
hozniuk az alájuk rendelt gazdasági társaságokkal kapcsolatban, amit nem célszerű 
egy személyre bízni. Tisztességben teszik a dolgukat mindhárman. Megbontásukkal  
komoly kárt okoznak.

Kószó János képviselő:
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Inkorrekt lépésre készül a többségi frakció. Ebben a cégben semmi nem volt rendben.  
Mindenki menekült egy jó megoldás felé, ami ezt a helyzetet feloldja és rendbe teszi.  
Megtalálták  a  háromfős  igazgatóságot,  akiknek  azt  a  feladatot  adták,  hogy 
visszamenőleg tegyék rendbe a cég működését. Sok szabálytalanság volt. Tudomása  
szerint elvégezték a rájuk bízott feladatot, bár az év végi mérlegbeszámolót még nem 
látták.
Olvasta  az  újságban,  hogy  valakivel  szemben  kötelezettsége  van  a  többségi  
frakciónak, akit helyzetbe akarnak hozni. Nem tisztességes eljárás. Újraindulnak a 
politikai  spekulációk.  Szász Mártonról  beszél.  Véleménye szerint fél év múlva újra  
jelentkeznének  a  korábbi  problémák.  Nem  várhatják  el  emberektől,  hogy  mindig  
kijavítsák mások hibáit.
Óva  inti  a  többségi  frakciót  a  megbízás  két  hónappal  történő  megszavazásától.  
Valószínűnek tartja, hogy nem is vállalnák ezt a megbízást, kötelezni pedig nem lehet  
őket. Az eddigi vállalásuk is több volt normális munkavégzésnél. Ezzel a döntéssel  
kétségbe vonnák az eddigi munkájukat. 

Szabó Károly képviselő:

Információkat  gyűjtött  a  Városgazda  Zrt.  szeptembert  megelőző  munkájáról.  Nem 
hallott  negatívumokat  az  igazgatóság  munkájával  kapcsolatban.  Az  Ügyrendi  
Bizottság  módosító  javaslatát  nem  szavazta  meg.  Nem  tartja  szerencsésnek  a 
kialakult rend megbontását. 
Ne feledkezzenek meg a rendőrségi vizsgálatról sem. Óva int attól, hogy nehogy még  
nagyobb baj legyen. Támogatja az eredeti határozatban leírtakat.

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Valószínűleg 13 szavazat fog dönteni a kérdésben.

Lukács László alpolgármester:

Visszautasítja Szabó Károly személyére vonatkozó célzásait a Zrt.-vel kapcsolatban.  
Senki nem beszél személyi kérdésekről. Az előbb szavazta meg a képviselő-testület a 
gazdasági társaságok átvilágítását. Arról van szó, hogy a 2009. május 31-ig átnézik  
a dokumentumokat az elszámolásokról és a tervekről. Azt szeretné, ha beigazolódna,  
hogy  minden  mehet  így  tovább.  Nem érti,  hogy  mi  ezzel  a  probléma.  A  javaslat  
további tájékozódásra irányul. 

Szabó Károly képviselő:

Visszautasítja a személyét ért támadást.

Lukács László alpolgármester: (ÜGYREND)

Továbbra is fenntartja korábbi véleményét.

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

Megismétli  a  korábbi  véleményét,  miszerint  a  kialakult  speciálisan  kényes  
egyensúlyhoz ne nyúljanak hozzá. 

Máté Lajos képviselő:
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Dr.  Komáromi  Szilárd  képviselő  többször  utalt  rá,  hogy  egy  egyensúlyi  állapotot  
akarnak kibillenteni. Véleménye szerint az előterjesztés irányul erre. Szeptemberben 
konszenzus  alapján  alakult  ki  az  igazgatóság,  éppen  ezért  részt  szerettek  volna 
venni  azon  a  megbeszélésen,  ahol  a  polgármester  értékelte  a  jelenlegi  vezetés  
munkáját  és  tárgyalt  a  megbízásuk  meghosszabbításáról.  Az  egyensúly 
megtartásához hozzátartozott volna. Ennek az eredménye a módosító indítvány.

Dr. Várnai László polgármester:

Ha  polgármesterként  az  önkormányzat  teljes  jogú  képviseletében  leül  hivatalos  
megbeszélésre az igazgatóság tagjaival,  ahhoz nem kell neki segítség. A munkáját  
végzi. Ebben nem akadályozzák meg.
Észlelte,  hogy  március  31-én  lejár  az  igazgatóság  megbízása.  Munkaköri  
kötelezettsége  ezzel  kapcsolatban  előterjesztést  készíteni.  Ha  tovább  vár  vele,  
bekövetkezhet, hogy április 1-jén nem nyitja ki senki a céget. Ennyi előrelátást elvár  
mindenkitől.  A  hatályos  Alapító  Okiratban  igazgatóság  szerepel.  Ezért 
komolytalannak  tartja  azt  a  javaslatot,  hogy  egyszemélyi  vezetésre  írjanak  ki  
pályázatot.  Azt érzékelte, hogy a  Városgazda Zrt. kérdésében akarategység van a  
testületben.  Ha a Felügyelő  Bizottság  –  akinek  anyagi  felelőssége  van  -  kiáll  az  
előterjesztés  mellett,  akkor  helyes  az  előterjesztés.  Bizottsági  vélemény  nem 
mérvadó.
13 szavazattal hozott döntések nem hoznak jó eredményt. 

Hajlandó  most  visszavonni  az  előterjesztését,  de  március  végén  is  ezt  az  
előterjesztést  fogja  beterjeszteni.  Ha  nem  tudják  alátámasztani  az  igazgatóság  
alkalmatlanságát,  akkor legközelebb is lefolytatják ezt a vitát.  Ragaszkodik ahhoz,  
hogy ennek az  igazgatóságnak  további  mandátumot  kell  adni.  Mindenki  számára  
megnyugtató  lenne.  Azóta  alszik  nyugodtan,  mióta  ennek  az  igazgatóságnak  a  
kezében vannak az ügyek. Tudja, hogy semmi olyan probléma nem következhet be,  
amiért  ő  a  felelős.  Itt  nem  megosztható  a  felelősség.  Másoknak  csak  politikai  
felelősségük van. Ebben a konkrét esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak anyagi  
felelősségük van. Továbbra is a konszenzus híve. Az érdeke az, hogy a cég ezzel a  
vezetéssel  jól  működjön a következő  két évben is.  Nem lát  olyan  okot,  ami  miatt  
megváltoztatná az álláspontját. 

Pajor Kálmán  képviselő: (ÜGYREND)

A  Képviselő-testület  és  szervei   Szervezeti  és  Működési  Szabáloyzata  23§  (15)  
bekezdése szerint    ügyrendi kérdésben a képviselő bármikor maximum 2 percben 
szót kérhet, …” A polgármester ezt 400%-kal túllépte.

Aradszky Lászlóné képviselő:

Eredeti  megbízása  az  igazgatóságnak  március  31-ig  tart.  Dr.  Fődi  István  szerint  
egyszemélyi vezetés is el tudja látni a feladatot.  A fennálló gazdasági helyzet arra 
inspirálta őket, hogy pályázatot írjanak ki és egy fős vezetés mellett döntsenek. Kéri  
a FIDESZ frakció tagjait, hogy a döntés előtt tartsanak szünetet.

Máté Lajos képviselő:

Dr. Várnai László polgármesterként szólalt fel a napirend kapcsán, ugyanakkor ő egy 
politikai párt helyi szervezetének elnöke is. Az egyensúly ezzel is felborul.

Dr. Krammer Balázs képviselő: (ÜGYREND)
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Visszavonta polgármester úr az előterjesztést, vagy nem?

Dr. Várnai László polgármester:

Még napirenden van az előterjesztés. Csak felajánlotta a döntés elhalasztását. Nem 
szeretné a három munkavállalót kellemetlen helyzetbe hozni. Eddig arra merült fel  
javaslat, hogy a FIDESZ frakció 13 tagja is meg akarja ismerni azt, amiről a másik 11 
képviselő meg van győződve.

Kószó János képviselő:

Nagyon nem szeretné,  ha félreértenék Dr.  Fődi  István  véleményét   amit  Aradszky 
Lászlóné képviselő idézett.  Valóban azt mondta,  hogy egy fő is el tudná vezetni  a  
céget, de úgy folytatta, hogy itt nem gazdasági, hanem politikai döntés született. Nem 
egy egyszerű tulajdonosi testületről, hanem politikai testületről van szó. Nem szokás  
a gazdaság világában, hogy ekkora céget 3 fős igazgatóság vezet, de ez igaz az 5 fős 
Felügyelő Bizottságra is.  Nagy hiba lenne a FIDESZ  frakció részéről  leváltani  az  
igazgatóságot.
Egy februári kabinetülésen   - amelyen alpolgármester úr is részt vett-  elhangzott,  
hogy  márciusban  lejár  az  igazgatóság  mandátuma.  Megkérdezték  alpolgármester  
urat, hogy van-e valamilyen javaslata. Azt válaszolta, hogy nincs. 

Dr. Várnai László polgármester:

7 hónap munka után győztesként szeretné látni Pásztor Gabriellát, Bucsi Ferencet és  
Dr. Fődi Istvánt az Igazgatóság tagjait.
Alkotmányos  joga  pártelnöknek  lenni.  Visszautasítja  Máté  Lajos  képviselő  erre  
irányuló megjegyzését.  Nincs felvetnivalója neki  sem azzal  kapcsolatban,  hogy az  
alpolgármester  megbízott  választókerületi  elnök.  Úriemberek  között  ez  nem 
felvetnivaló. Ettől még objektíven tud városvezető lenni.

Elhalasztja a döntést és március végén visszahozza az előterjesztést ugyanezzel a  
tartalommal.  Reményei  szerint  legközelebb már  a FIDESZ frakciónak  is  az  lesz a  
meggyőződése,  hogy  minden  így  van  a  legnagyobb  rendben.  Azt  gondolta  a  
költségvetés  elfogadása  kapcsán,  hogy  tettek  olyan  kölcsönös gesztusokat,  hogy 
ilyen dolgokat már nem vesznek elő. Megadja annak lehetőségét, hogy március 16-án  
a FIDESZ frakció is megismerhesse a beszámolót. Tudomás szerint a múlt héten volt  
egy informális jellegű megbeszélés a FIDESZ frakció bizottsági elnökeivel. 
Az igazgatóság tagjaitól azt kéri, hogy végezzék tovább a munkájukat.

00011 Új napirendi pont

11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Idegenforgalmi adó bevétel strandfürdő fejlesztésére történő 
biztosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések

Hozzászólások

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

Az előterjesztést nem támogatja.  A pénzügyi válság a vállalkozókat is hátrányosan 
érinti,  amikor  az  üdülési  csekkeket  megvonni  készülnek,  az  is  érinti  őket.  Nem 
jelentős összegről van szó. Korábbi rendszer további fennmaradását támogatja.

Csáki László  képviselő:

A   határozat-  tervezetben  szerepel,  hogy  minden  évben  a  Halasthermál  Kft  által  
működtetett strandfürdőt támogatják . Szerencsés lenne finomítani, hogy  csak 2009-
ben a Halasthermál Kft, majd a további években más gazdasági társaság részesülne  
támogatásban.

Dr. Várnai László polgármester:

Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Hangsúlyozza, hogy ez egyértelmű koncepció váltás.
A  Halasi  strand  működéséhez  senki  nem járul  hozzá.   Sok  turistát  hoz  ebbe  a 
városba, számos helyen adóbefizetés keletkezik ez által, de ebből a Halasthermál Kft  
nem kap semmit.
Alapszolgáltatást  a strand adja és a szolgáltatók nem szállnak be a fenntartásba.  
Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy annak adja az idegenforgalmi adóbevételt, aki a  
turisták nagy részét idehozza.
Sok városi rendezvény keretén belül sok vendéget hoz ide a város. 
Amikor a strandfürdő fejlesztéséről volt először szó  2001-ben  a Széchenyi program 
keretében, senki nem támogatta az önrészt a pályázathoz. 
Ez a város cége, aminek  fenntartását segíti az önkormányzat az adófizetők pénzéből  
keletkező bevételből  és az idegenforgalmi adóból.

Korábban a pénzt pályázati rendszerben utalták vissza, ezért nem volt kit értesíteni.  
Nincs alanyi joga senkinek ehhez a  pénzhez.
Az önkormányzat is pénzügyi válságban működik.

Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

No: 23 
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Szavazás: Nyílt >806< Minősített
Ideje:2009.03.02 18:32:06

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               16   88.89%   66.67%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 2   11.11%     8.33%

Szavazott               18 100.00%   75.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 6    25.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

36/2009. Kth
Idegenforgalmi adó bevétel strandfürdő fejlesztésére történő biztosítása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
126/2005.sz. határozatát.

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az előző évi idegenforgalmi adó bevételét és az  
ezzel kapcsolatos központi  támogatás összegét minden évben a Halasthermál Kft.  
által működtetett  strandfürdő  meglévő infrastruktúrájának bővítésére, felújítására,  
minőségi szolgáltatások fejlesztésére, új szolgáltatások bevezetésére kell biztosítani. 

Elrendeli  továbbá,  hogy  az  átadott  idegenforgalmi  adó  bevétel  20  %-át  a 
Halasthermál Kft.  a város és a strand népszerűsítésére köteles fordítani. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Makai Krisztián Halasthermál Kft. ügyvezető
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. op. igazgatósági tag

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00012 Új napirendi pont

21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend tárgya:  Semmelweis Kórház Kht. ellátási szerződés teljesítésének 
ellenőrzésére szempontrendszer  elfogadása.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László  polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását.

No: 24 

 
Szavazás: Nyílt >807< Egyszerű
Ideje:2009.03.02 18:33:18

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               18 100.00%   75.00%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               18 100.00%   75.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 6    25.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

37/2009. Kth
Semmelweis  Kórház  Kht.  ellátási  szerződés  teljesítésének  ellenőrzésére 
szempontrendszer elfogadása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalasi  
Semmelweis Kórház Kht.-val,  mint szolgáltatóval és a HospInvest Egészségügyi és 
Befektetési Zrt.-vel,  mint befektetővel megkötött és módosított ellátási szerződés II/8.  
pontjában  megfogalmazott  ellenőrzési  szempontrendszert  az  alábbiak  szerint  
határozza meg:

Ellátási szerződés  3.sz. melléklete 

A kidolgozott és elfogadott minőséget ellenőrző mutatók
    

1./ azonos kóddal történő visszavétel 30 napon belül
2./ ágyforgó
3./ átlagos ápolási idő
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4./ boncolási ráta
5./ műtéti forgó
6./ reoperáció aránya
7./ nosocomiális infekciók gyakorisága
8./ halálozás
9./ császármetszés frekvencia

          10./ csecsemő halálozás
          11./ újszülött halálozás
          12./ perinatalis halálozás
          13./ szakdolgozói ellátottság össz dolgozó/szakdolgozó
          14./ decubitusok incidenciája
          15./ endoscopos műtétek szakmánkénti aránya

 16./ pre-operatív ápolási idő nagyobb, mint 24 óra
          17./ áthelyezés egynapos sebészeti egységből komplikáció miatt
          18./ áthelyezés rövid ápolási egységből komplikáció miatt
          19./ kórházi újrafelvétel a távozáshoz képest 72 órán belül
          20./ Áthelyezés intenzív osztályra
          21./ ápolási idő hosszabb mint 3 éjszaka – hüvelyi szülés esetén
          22./ ápolási idő hosszabb mint 4 éjszaka – császármetszés esetén
          23./ invazív mátrixban kezelt nem operált betegek
          24./ AMI diagnózis mellett 24 órán belül meghalt betegek
          25./ krónikus osztályról aktív osztályra helyezett betegek
          26./ normatív feletti ápolású esetek
          27./ aktív ágyszám
          28./ krónikus ágyszám
          29./ szerződött járóbeteg-ellátási óraszám
          30./ orvosok létszáma
          31./ egészségügyi szakdolgozók létszáma
          32./ aktív ágykihasználási arány
          33./ krónikus ágykihasználási arány
          34./ aktív átlagos ápolási idő
          35./ vezet-e az intézmény várólistát bármilyen ellátás esetében
          36./ a várólisták az intézményi honlapon elérhetőek-e
          37./ működtet-e az intézmény infekciókontroll csoportot

  38./ heti hány órában áll rendelkezésre a betegek számára az intézményben a  
betegjogi     képviselő 

     39./ az intézményi Házirend a betegek számára elérhető-e

40./ az intézményi Látogatási Rend a betegek számára elérhető-e

     41./ van-e tanúsított minőségügyi rendszer

      42./ elérhetőek-e szakmai protokollok és helyi eljárásrendek a dolgozók számára

      43./ a helyi eljárásrendek rendszeres felülvizsgálata megtörténik-e

      44./ a protokollok, helyi eljárásrendek nyilvánosan elérhetőek-e

      45./ használnak-e a dolgozók beosztás- és névazonosítót

      46./ mikor volt az utolsó dolgozói elégedettségi felmérés az intézményben

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Lengyel János Semmelweis Kórház Kht igazgató főorvosa
Dr.Szász Éva Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Elnöke
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Kristóf Sándorné aljegyző

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00013 Új napirendi pont

13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend  tárgya:  Közművelődési  és  Közgyűjteményi  intézmények 
érdekeltségnövelő pályázata.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László      polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

No: 25 

 
Szavazás: Nyílt >808< Egyszerű
Ideje:2009.03.02 18:34:08

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               16 100.00%   66.67%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               16 100.00%   66.67%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 8    33.33%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

38/2009. Kth
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Közművelődés és Közgyűjteményi intézmények érdekeltségnövelő pályázata.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  igazolja,  hogy  a  Kiskunhalasi  Művelődési 
Központ  Kulturális  és  Közművelődési  Közhasznú  Társaság.  2009.  évi  pénzügyi  
tervében  a  technikai,  műszaki  eszközállományának,  berendezési  tárgyainak  
gyarapítására 500.000,-Ft önrésszel rendelkezik. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Király  Gábor  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  Közművelődési  
Közhasznú Társaság vezetője, általa:
Magyar Művelődési Intézet

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00014 Új napirendi pont

14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend tárgya: Dél- alföldi régió Ivóvízminőség javító Program 2008 évi  
munkájáról beszámoló.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László  polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását.

No: 26 
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Szavazás: Nyílt >809< Egyszerű
Ideje:2009.03.02 18:35:40

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               17 100.00%   70.83%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               17 100.00%   70.83%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 7    29.17%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

39/2009. Kth
Dél-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Program 2008. évi munkájáról beszámolója.

H a t á r o z a t

A  Képviselő-testület  elfogadja  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító  Konzorcium 
munkájáról a 2008. évi beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési Osztályvezető általa:
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 6226 Szeged Közép-fasor 1-3.

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00015 Új napirendi pont

15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Halasvíz Kft beszámolója a 2008 évi vizi-közmű felújítási alap  
felhasználásáról.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László  polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
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No: 27 

 
Szavazás: Nyílt >810< Egyszerű
Ideje:2009.03.02 18:36:25

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               17 100.00%   70.83%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               17 100.00%   70.83%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 7    29.17%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

40/2009. Kth
Halasvíz Kft. beszámolója a 2008. évi vízi-közmű felújítási alap felhasználásáról.

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület a Halasvíz Kft. beszámolóját a 2008.évi vízi-közmű felújítási alap  
felhasználásáról elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Farkas István Halasvíz Kft ügyvezető
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00016 Új napirendi pont

16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend tárgya: A vízterhelési díj bebocsátókra áthárított 2009 évi mértékéről.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
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Hozzászólások

Dr. Várnai László  polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását.

No: 28 

 
Szavazás: Nyílt >811< Egyszerű
Ideje:2009.03.02 18:37:14

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               18 100.00%   75.00%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               18 100.00%   75.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 6    25.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

41/2009. Kth
A vízterhelési díj bebocsátókra áthárított 2009. évi mértékéről.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a környezetterhelési díjról  
szóló  2003.  évi  LXXXIX  törvénnyel  és  az  egyes  környezetterhelési  díjak  
visszaigénylésének a kibocsátott  terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról,  
valamint  a  díjfizetés  áthárításának  szabályairól  szóló  270/2003.(XII.24.)  Korm.  
rendelettel  elfogadott  vízterhelési díj Kiskunhalas Városi Szennyvíztisztító  rendszer  
bebocsátói  esetében  a  szennyvízdíj  részeként,  térfogatarányosan  kerüljön 
áthárításra a bebocsátókra. 
A  jóváhagyott  díjban  szereplő  nettó  összeget  és  a  20  %-os  ÁFA  felszámolását  
tudomásul veszi az alábbiak szerint:

Vízterhelési díj mértéke

díjkategória
Áthárított  

vízterhelési díj  
Ft/m3

Kibocsátás típusa Bebocsátás  
körülménye Jel 2009 évre 

1./közcsatornába bocsátott szennyvíz esetén
Lakossági kibocsátó Vc1 9,-
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Intézményi kibocsátó Vc2 9,-

Gazdálkodási  
célú
kibocsátó

Normál  
szenny.

Vc3 9,-
Vc4 20,-

Közepes 
szenny.

Vc5 30,-Erősen 
szenny.

2./települési folyékony hulladék leürítőbe bocsátott szennyvíz 
esetén

Lakossági kibocsátó

Települési 
folyékony 
hulladék 
fogadóba

Vt1 27,-
Intézményi kibocsátó Vt2 27,-

Gazdálkodási  
célú
kibocsátó

Normál  
szenny.

Vt3 27,-
Vt4 61,-

Közepes 
szenny.

Vt5 90,-
Erősen 
szenny.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Farkas István Halasvyíz Kft ügyvezető

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00017 Új napirendi pont

17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend tárgya: Lakossági járdaépítés 2009. évi támogatása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László  polgármester:

Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és  javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

No: 29 
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Szavazás: Nyílt >812< Minősített
Ideje:2009.03.02 18:39:00

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               21 100.00%   87.50%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               21 100.00%   87.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 3    12.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

42/2009. Kth
Lakossági járdaépítés 2009. évi támogatása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  lakossági  járdaépítések  2009.  évi  
támogatásának  mértékét  az  éves  költségvetési  előirányzaton  belül  a  következők 
szerint állapítja meg:

- új betonjárda építésére                                                      2.750,- Ft/m2

- térkőből épített járda építésére                                          3. 300,-Ft/m2

A támogatás  csak  az  előzetes  igény-bejelentés  alapján,  közútkezelői  hozzájárulás  
megadása után biztosítható.

A támogatási rendszerről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatni kell.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető
Meggyesi József közútkezelő

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00018 Új napirendi pont
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18./ NAPIRENDIPONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend tárgya: SUGÓ REKLÁM Kft. közterületi hulladékgyűjtőinek kihelyezése.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

Jelzi, hogy a Környezetvédelmi,  Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság  határozat-
tervezetét mint előterjesztő befogadja, arról külön nem szavaztat.

Kérdések

Hozzászólások

Halász Balázs képviselő:

Eddig 170 db szeméttároló van a városban kihelyezve, és ezzel a 20 db-al kiegészül.  
Jónak tartja az elképzelést azért is, hogy reklámszöveg van felette.

Máté Lajos képviselő:

A  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági  Bizottság    ülésén elhangzott,  hogy meg  
kellene  adni a vállalkozóknak azt a beleszólási lehetőséget a hirdetéseknél, hogy 
vállalkozásuk  érdekét  sértő  hirdetés  elhelyezése  esetén  jelezhessen  a  változtatás  
érdekében.
 
(  Dr. Várnai  László polgármester  más  elfoglaltsága miatt  átadja   az  ülésvezetését  
Lukács László alpolgármesternek.)

Dr. Krammer Balázs képviselő:

Az előterjesztésben szerepel, hogy a szeméttárolókat ingyenesen helyezi ki a SUGÓ 
Kft a közterületekre. A megállapodás 2. pontja szerint pedig külön megállapodásban  
történik a közterület használat bérleti díjának rendezése.
Kér az önkormányzat közterület foglalási díjat ?

Ván László  főkertész:

Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy a helyi rendelet alapján  nincs arra  
lehetőség, hogy ingyenes közterület használatot biztosítsanak a vállalkozónak. Egy 
viszontszerződés keretében a közterület használat  díjának értékén bérli  a város a  
kihelyezett szeméttárolókat a SUGÓ Kft-től.

Lukács László  alpolgármester:

Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 
határozat-tervezetről  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  a  módosított  megállapodás  
véleményezésére felkérik a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökét.

No: 30 
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Szavazás: Nyílt >813< Egyszerű
Ideje:2009.03.02 18:45:21

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               17   89.47%   70.84%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 2   10.53%     8.33%

Szavazott               19 100.00%   79.17%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 5    20.83%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

43/2009. Kth
SUGÓ REKLÁM Kft. közterületi hulladékgyűjtőinek kihelyezése.

H a t á r o z a t

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bajai  SUGÓ REKLÁM Kft. és az  
Önkormányzat között kötendő megállapodások aláírására, mely lehetővé teszi 20 db 
reklámfelülettel  ellátott  köztéri  hulladékgyűjtő  ingyenes  kihelyezését  a  város  
területére.  
A  módosított  megállapodás  véleményezésére  felkéri  a  Pénzügyi,  Költségvetési  és 
Gazdasági Bizottság elnökét.
 
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Ván László főkertész    általa:
 SUGÓ REKLÁM Kft.(6500 Baja, Kereszt u.7.)

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

( Dr. Várnai László polgármester visszatér)

00019 Új napirendi pont

19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend tárgya: Kerékpárúthoz szükséges területrész megvásárlása.

Írásos előterjesztés mellékleve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések

Hozzászólások
Dr. Várnai László  polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását.

No: 31 

 
Szavazás: Nyílt >814< Minősített
Ideje:2009.03.02 18:46:21

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               20 100.00%   83.33%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               20 100.00%   83.33%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 4    16.67%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

44/2009. Kth
Kerékpárúthoz szükséges területrész megvásárlása.

H a t á r o z a t

A  Képviselő-testület  meg  kívánja  vásárolni  a  kiskunhalasi  6367/4  hrsz  alatti  
ingatlanból  az  53.  sz.  út  mellet  megépítendő  kerékpárúthoz  szükséges  7  m2  
nagyságú területrészt 10.000.- Ft vételáron.
A Képviselő-testület vállalja,  hogy amennyiben a kerékpárút megépítése érdekében  
az ingatlanon levő kerítés,  a gázbekötés  és a vízbekötés  áthelyezése szükségessé 
válik, azt saját költségén elvégezteti.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 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

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

74



00020 Új napirendi pont

20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  A 8155 hrsz alatti közterület részének művelési ág változtatása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László  polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek  a határozat-
tervezet elfogadását.

No: 32 

 
Szavazás: Nyílt >815< Egyszerű
Ideje:2009.03.02 18:46:55

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               20 100.00%   83.33%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               20 100.00%   83.33%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 4    16.67%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

45/2009. Kth
A 8155 hrsz. alatti közterület részének művelési ág változtatása.

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület a kiskunhalasi 8155 hrsz alatti ingatlanból értékesítésre kijelölt  
59 m2 nagyságú ingatlanrészt a rendezési tervnek megfelelően beépítetlen területté  
változtatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
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Tóth Péter Főépítész
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. op. Igazgatósági tag

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00021 Új napirendi pont

21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend  tárgya:   A 2253/1  hrsz   alatti  közterület   részének  művelési  ág  
változtatása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László  polgármester:

Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek  a határozat-
tervezet elfogadását.

No: 33 

 
Szavazás: Nyílt >816< Egyszerű
Ideje:2009.03.02 18:47:39

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               20 100.00%   83.33%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               20 100.00%   83.33%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 4    16.67%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

46/2009. Kth
A 2253/1 hrsz. alatti közterület részének művelési ág változtatása.

H a t á r o z a t
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A  Képviselő-testület  a  kiskunhalasi  2253/1  hrsz  alatti  ingatlanból  értékesítésre 
kijelölt  összesen 149 m2 nagyságú  ingatlanrészt  a rendezési  tervnek megfelelően 
beépítetlen területté változtatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter Főépítész
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. op. Igazgatósági tag

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00022 Új napirendi pont

22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend tárgya: Az Ipari Parkban 3.086 m2 terület megszerzésére vonatkozó  
kérelem.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László  polgármester:

Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek  a határozat-
tervezet elfogadását.

No: 34 
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Szavazás: Nyílt >817< Minősített
Ideje:2009.03.02 18:48:20

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               21 100.00%   87.50%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               21 100.00%   87.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 3    12.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

47/2009. Kth
Az Ipari Parkban 3.086 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/17 hrsz 
alatti  3.086 m2 nagyságú területet Gál Dezső vállalkozó (6400 Kiskunhalas,  Szűts  
József u. 7.) tulajdonba adja, a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójában  
foglalt kedvezményes feltételek szerint.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható  
végre,  ha  a  Pénzügyminisztérium  álláspontja  szerint  a  kérelmező  vállalkozása 
megfelel a 70/2001/EK rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt  
támogatási feltételeknek.
A terület tulajdonba-, és birtokbaadásával kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik.
A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben  
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter Főépítészáltala: kérelmező 
Dr. Fődi István Városgazda Zrt.  op. Igazgatósági tag

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00023 Új napirendi pont

23./ NAPIRENDI PONT TÉRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Az Ipari Parkban 4.284 m2 terület megszerzésére vonatkozó  
kérelem.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László  polgármester:

Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek  a határozat-
tervezet elfogadását.

No: 35 

 
Szavazás: Nyílt >818< Minősített
Ideje:2009.03.02 18:49:28

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               21 100.00%   87.50%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               21 100.00%   87.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 3    12.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

48/2009. Kth
Az Ipari Parkban 4.284 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/18 hrsz 
alatti  4.284 m2 nagyságú területet a Vasker Plusz Kft. (1107 Budapest, Kékvirág u.  
10. III.  10.) tulajdonba adja a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójában  
foglaltak kedvezményes feltételek szerint.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható  
végre,  ha  a  Pénzügyminisztérium  álláspontja  szerint  a  kérelmező  vállalkozása 
megfelel a 70/2001/EK rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt  
támogatási feltételeknek.
A terület tulajdonba-, és birtokbaadásával kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik.
A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben  
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter Főépítész általa: kérelmező    
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: Győrfí Alen motorversenyző 2009 évi támogatása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Dr. Várnai László  polgármester:

Most szándéknyilatkozatot  ad a képviselő-testület,  hogy a szponzoroktól  összejövő 
pénz esetén az önkormányzat is támogatja a motorversenyzőt. Győrfi Alen a spanyol  
bajnokságon indulna illetve a zöldkártyás világbajnoki futamra kap meghívást, amire  
bizonyos mennyiségű pénzt össze kell szednie. Amennyiben annak 50%-a megvan,  
beadhatja a nevezést.

Kérdések

Dózsa Tamás Károly képviselő:

2008 évi költségvetésben 1 milliós támogatási összeg szerepelt, amit nem használtak  
fel . Mi volt az oka?

Dr. Várnai László  polgármester:

Nem jó menedzsert választott a motorversenyző. Nem tudták megkötni a támogatási  
szerződést, mert a menedzsert nem érték el.
Ebben az  évben menedzsert  váltott  és vélhetően a támogatás  összege kimeríthető  
lesz.

Hozzászólások

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Sajnálja,  hogy csak ekkora támogatási összeget tudnak biztosítani  Győrfi Alennek,  
mert ő viszi  a város hírnevét a világban.
Amennyiben a költségvetés   megengedi a későbbiekben térjenek vissza az  összeg  
emelésére.

Dr. Várnai László  polgármester:

A valóságos támogatásról hozandó határozatban ez az összeg nagyobb is lehet.
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Más  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
határozat-tervezet jóváhagyását.

No: 36 

 
Szavazás: Nyílt >819< Minősített
Ideje:2009.03.02 18:53:07

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               22 100.00%   91.67%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               22 100.00%   91.67%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 2      8.33%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

49/2009. Kth
Györfi Alen motorversenyző 2009. évi támogatása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas város Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2009-ben,  
amennyiben  a menedzsment  igazolja,  hogy az  egyéb  források  alakulása  lehetővé  
teszi Györfi Alen részvételét a spanyol bajnokságban, azt a maga részéről 400 000 
forint erejéig támogatja, és felhatalmazza a polgármestert ilyen összegű szerződés  
aláírására.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Mester  Sándor  Humánpolitikai  Főosztályvezető  általa: Györfi  Alen,  Faster  
Menedzsment 

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00025 Új napirendi pont

25.NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

 Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.

Írásos előterjesztés mellékelve.
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Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Kuruc vitézek terén lévő kátyúk kijavítására  
kapott választ elfogadja-e?

Szabó Károly  képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Semmelweis téren megsüllyedt vízelvezető  
akna rácsainak kijavítására kapott választ elfogadja-e?

Szabó Károly képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi  Soós  Árpád  képviselőt,  hogy   a  saját  tulajdonú  szeméttároló  edényzet  
kíméltebb szolgáltatói kezelésére kapott választ elfogadja-e?

Soós Árpád képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi  Sós Árpád képviselőt,  hogy a gépkocsi rendszámtábla  matricázási  eljárás  
módosítására kapott választ elfogadja-e?

Soós Árpád képviselő:

Nem fogadja el a választ, mert más városokban nem így járnak el.
Nem  a polgárok vannak a hivatalért, hanem a hivatal van a polgárokért.
Amennyiben közigazgatási  területen  kell  matricázni,  akkor   a városháza udvarán  
történjen meg az.

Dr. Várnai László  polgármester:

Az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe utalja a válasz vizsgálatát.
Kérdezi Horváth Mihály képviselőt, hogy a Nagy-Szeder utcai  vízelnyelő javítására  
kapott választ elfogadja-e?

Horváth Mihály képviselő:

A  választ  elfogadja,   de  megjegyzi,  hogy  erre  kell  forrásnak  lennie,  mert  
balesetveszély áll fenn.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a kamion parkoló építési engedélyről  
kért értesítésre kapott választ elfogadja-e?
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Dózsa Tamás Károly képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi  Dózsa  Tamás  Károly  képviselőt,  hogy  a  Róna  utcai  kátyúk  kijavítására  
kapott választ elfogadja-e?

Dózsa Tamás Károly képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Róna utca térképen szerepeltetésre  
kapott választ elfogadja-e?

Dózsa Tamás Károly képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

A VAKÁCIÓ Kht üzletrész vásárlására adott választ hibás, amit visszavon. Új választ  
ígér a következő képviselő-testületi ülésre Dózsa Tamás Károly képviselő részére.

Kérdezi  Halász  Balázs  képviselőt,  hogy  a  tüdőszűrő  működését  kifogásoló 
interpellációra kapott választ elfogadja-e?

Halász Balázs képviselő:

Nem fogadja  el  a  választ.  Ez  a  kórház   befektető  által  működtetett,  de  a  halasi  
lakosok ne  kerüljenek hátrányba.  Fizetni  kell  40 év felett  a tüdőszűrésért.  Baja,  
Szeged és Kalocsa városban nem kell hasonló szolgáltatásért fizetni.

Dr. Várnai László  polgármester:

Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság határkörébe utalja a válasz 
vizsgálatát.

Kérdezi  Halász  Balázs  képviselőt,  hogy  a  kórház  parkolójának  bővítésére  kapott  
választ elfogadja-e?

Halász Balázs képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Szintén  a  képviselő  úrtól  kérdezi,  hogy  a  Bem  utcai  szeméttároló  edényzet  
elhelyezésére kapott választ elfogadja-e?
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Halász Balázs képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a vállalkozói hulladékszállítás díjára kapott  
választ elfogadja-e?

Halász Balázs képviselő.

Nem fogadja el  azt,  hogy külön szerződést kell  kötnie  a vállalkozónak.  56 mázsa 
szemét elszállításáért 136E Ft-ot fizetett a vállalkozó. Így az erdők fognak megtelni  
szeméttel.

Dr. Várnai László  polgármester:

Ez a szabály. Amit az önkormányzat állapít  meg, azt rendeletbe fogadták el, a másik  
szerződés  polgári  jogi  szerződés.  Ígéretet  kapott  a  szolgáltatótól,  hogy  egyéni  
szerződéseket kötnek a vállalkozókkal.

Halász Balázs képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi  Jerémiás  Béláné  képviselőt,  hogy  a  Kossuth  u.  17  számú  ház   mögötti  
játszótér tisztítására kapott választ elfogadja-e?

Jerémiás Béláné  képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt,  hogy a Semmelweis  téri  lakótömb tisztítására  
kapott választ elfogadja-e?

Jerémiás Béláné  képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi  Jerémiás  Béláné  képviselőt,  hogy a  jegyzőasszony  megkeresésére  kapott  
választ elfogadja-e?

Jerémiás Béláné  képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:
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Kérdezi  Szilágyi  Pál  Ferenc  képviselőt,  hogy  a  Gimnázium-  Kossuth  utcai  lakók 
parkolási gondjaira kapott választ elfogadja-e?

Szilágyi Pál Ferenc képviselő:

Az a probléma, hogy szabálytalanul parkolnak a belső udvarban.
A választ nem fogadja el. A vizsgálatban részt kíván venni.

Dr. Várnai László  polgármester:

A  Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  Bizottsághoz  utalja  a 
válasz vizsgálatát.

Kérdezi  Szilágy  Pál  Ferenc  képviselőt,  hogy  a  paintball  pálya  környezetének 
rendezésére kapott választ elfogadja-e,

Szilágyi Pál Ferenc képviselő:

 A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi  szintén a képviselő urat,  hogy a COOP bolt szélfogó felszerelésére kapott  
választ elfogadja-e?

Szilágyi Pál Ferenc képviselő:

 A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester.

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a   Kiffer  utca  csapadékvíz  elvezetésére 
kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

Határidőt kér.

Dr. Várnai László  polgármester.

Kéri  egyeztetni  a  Városgazda  Zrt-vel.  Amennyiben  meg  tudnak  állapodni  egy 
határidőben, a válaszadás lezárul, ellenkező esetben átutalja a válasz vizsgálatát a  
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottsághoz.
Jegyzőasszonyhoz kéri a választ a képviselő úrtól.

Hunyadi Péter képviselő:

 Így elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester.

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a  régi  Református  temető  mögötti  út  
kátyúinak kijavítására kapott választ elfogadja-e?
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Hunyadi Péter képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester.

Kérdezi  Dr.  Komáromi  Szilárd  képviselőt,  hogy  a  Szilády  Áron  és  Fűrész  utcai  
építkezésekről kapott választ elfogadja-e?

Dr. Komáromi Szilárd képviselő.

A választ nem fogadja el.
A kivitelező tervező megkereste, akitől megnyugtató választ kapott.
Mint  jelenség  ellen  tiltakozik,  hogy  családiházas  környezetbe  négyemeletes  
társasházat építenek.
A szakbizottság vizsgálatát kéri és a Tervtanács véleményét.

Dr. Várnai László  polgármester.

A  válasz  vizsgálatát  a  Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  
Bizottság hatáskörébe utalja.

Kérdezi szintén a képviselő urat, hogy a Vári szabó István Szakközépiskola  Kossuth  
utcai épülete előtti járda építésére kapott választ elfogadja-e?

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi Horváth Etelka képviselőt, hogy  a Szegedi úti vízelvezetésre kapott választ  
elfogadja-e?

Horváth Etelka képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi Horváth Etelka képviselőt, hogy a vasúti aluljáró kitisztítására kapott választ  
elfogadja-e?

Horváth Etelka képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László  polgármester:

Kérdezi  Horváth  Etelka  képviselőt,  hogy  a  Vasút  u.  és  az   53  sz.  főút  
kereszteződésében lévő csatorna tisztítására kapott választ elfogadja-e?

Horváth Etelka képviselő:
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A választ elfogadja.

Kérdezi   Jerémiás  Béláné  képviselőt,  hogy   a  Semmelweis  téri  füstszennyezésre  
kapott bizottsági vizsgálatot elfogadja-e?

Jerémiás Béláné  képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi  Pajor  Kálmán  képviselőt,  hogy  a  strand  területrész  vásárlásánál  igényel  
további vizsgálatot?

Pajor Kálmán képviselő:

A  kiskunhalasi  strand  területét  1100  m2-es   fürdőépülettel,  fürdőmedencével  
valamint  a  vízellátó  berendezésekkel,  kutakkal  együtt   a  36.640  m2.  Ennek 
egynegyed tulajdoni hányadát meghirdették 2007-ben a cégközlönyben nyilvánosan.  
Az önkormányzat ezt a tulajdonrészt nem vásárolta meg, mert a strand vezetője és a  
TÖV Kft sem élt jelzéssel  a Polgármesteri Hivatal vezetése felé.
Ezért a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság  5 igen és  
2 tartózkodás mellett annak a kivizsgálását kérik, hogy a TÖV Kft akkori vezetője és  
az  egykori  strand  vezető  mulasztott-e,  amikor  nem  kísérte  figyelemmel  a 
cégközlönyben ezeket hirdetményeket.
A következő testületi ülésig vélhetően ez a vizsgálat lezárul.

Dr. Várnai László  polgármester:

Az önkormányzat  nem akkor vásárol,  amikor  felajánlanak  részére valamit,  hanem 
amikor van rá fedezete.
A vizsgálat után pontos választ ígér a képviselőnek.

KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK:

¦ 1_____________________Interpelláció_________________________

Soós Árpád képviselő.

Fácán  és  a  Vörösmarty  utca  kereszteződésében  van  egy  behajtani  tikos  tábla.  
Funkcióját nem látja el a megkopottsága miatt. Cseréjét kéri.

Vasút  u.  és  az  53.  út  kereszteződésénél  a  kerékpárút  mentén   3  zsák  szemét  
található hónapok óta. Elszállítását kéri.
A kerékpárút melletti árokban a reklámtábláról eső  által lemosott papírok találhatók.
Elszállítást kéri.
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¦ 2_____________________Interpelláció_________________________

Halász Balázs képviselő:

Több vállalkozó  jelezte,  hogy a parkolóhely megváltási  szabályozás  már  nem tud  
érvényesülni, mert ha az alsóvárosban nyit üzletet, a rendeletben szereplő 500 m-es 
körzetbe nem esik bele. Kéri, hogy a rendelet felülvizsgálatát  a következő testületi  
ülésre terjesszék be.

Az Eötvös utcai új orvosi rendelő kapujánál kér egy mozgásában korlátozott parkoló  
helyet  kijelölni.  Sokan  csak  addig  állnának   meg,  amíg  kiteszik  a  mozgásában  
korlátozott személyt, de ez a hely mindig foglalt.

A Rakodó utcában épül a járda és az úttest ezzel leszűkül. Van ott egy használaton  
kívüli  sínpár,  amit  fel  kellene  szedni,  mert  a  kamionok   nem férnek el  a  malom  
oldalán Ide nagy betontuskókat raktak le annak idején a MÁV dolgozói. Amennyiben  
felszednék, akkor nem kellene a kamionoknak rámenni erre a drága járdára.

Dr. Várnai László  polgármester:

Ígéretet tesz arra,  hogy Tóth Péter főépítész a következő testületi  ülésre elkészíti  a 
Parkolás  szabályairól  és  a  parkolási  díjak  megállapításáról  szóló  rendelet 
módosítását.

¦ 3_____________________Interpelláció_________________________

Jerémiás Béláné képviselő.

A Bokányi Dezső utca 5 méter széles, ahol a KRESZ  tiltja a megállást.
Az a kérésük, hogy egy „ Megállni Tilos” táblát helyezzenek ki  a bal oldalon.
Sok  nyugdíjas  lakik  itt,  és  éjszaka  a sarki   cukrászdából  kijövők  bömböltetik  az  
autórádiót. Télen-nyáron a klíma üzemel. Ablakot kinyitni lehetetlen.
A virágágyast  letaposták,  a kisfát kitörték,  szemetelnek.  A parkoló mindössze pár 
méterre van. Volt amikor a Homokhátsági Kft autói visszatolatott, mert nem fért el az  
utcában az ott lévő autók miatt.
Ezen az utcán nyolc ki és bejáró van.

¦ 4_____________________Interpelláció_________________________

Aradszky Lászlóné képviselő:

Esze  Tamás  lakótelepen  kialakított  busz  megállónak  a  javítását  kéri.  1.  és  2.  
háztömbbel szemben  van a megálló. Gödrös és abban megáll a víz.

Az Esze Tamás lakóterület teljes takarítását kéri. Az összeszedett levelek és hulladék  
elszállítását is kéri, mert ha ott marad a szél szétfújja.

¦ 5_____________________Interpelláció_________________________

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

Rossznak találja a város honlapját.  A testvérvárosok  mellett a partnervárosokat is 
szerepeltetni kell. Tudtával, Szabadkával, Aizkraukle is van aláírt együttműködésük.  
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A Lettek  már  azt  is  megtették,  hogy  az  ő  honlapjuk  csatlakozik  a  Kiskunhalasi  
honlaphoz. Ezt helyben is meg kellene tenni.

A  Városmenedzser  Kft  honlapján  a  testvérvárosok  mellett  a  partnervárosok  is  
szerepelnek.

¦ 6_____________________Interpelláció_________________________

Horváth Mihály képviselő:

A Kun tér  forgalmi  rendjének átalakításáról  döntött  a képviselő-testület.  Sajnos  a  
gyakorlatban  nem vált be. Két hét alatt két baleset történt. 
Helyszínelő  közlekedési  szakemberek  szerint  is  azt  ajánlották,  hogy  az  
önkormányzat gondolja újra ezt a szabályozást.
Kezdeményezi,  hogy  a  rendőrség  közlekedési  szakembereivel  együtt  vizsgálják  a 
szabályozást  felül.

¦ 7_____________________Interpelláció_________________________

Dózsa Tamás Károly képviselő:
 
Szilády Áron u. Ttorma János  utca és Viz utca kereszteződésében a forgalmi rend  
felülvizsgálatát kéri. Előzetes megtekintésre  egy tábla áthelyezésére lenne szükség.

Tabán városrészben  a földes utak a beton útra csatlakozásánál kátyúk keletkeztek,  
aminek kijavítását kéri.

A  városban  több  polgárőr  egyesület  működik.  Javasolja,  hogy  a  közeljövőben  az  
Ügyrendi  Bizottság  hallgassa  meg,  hogy  milyen  munkát  végeztek  az  elmúlt  
időszakban illetve mit terveznek a jövőben, mert egy nagyobb támogatási  összeget  
fogadtak el a költségvetésben.

¦ 8_____________________Interpelláció_________________________

Horváth Etelka képviselő:

Március  15-én  kerül  vissza  a  Könyvtár  parkjába  a  „Leány  galambbal”  c.  szobor 
alkotás. 
Ezzel  kapcsolatban  kéri  a  Városgazda  Zrt-t,  hogy   a  parkot  erre  az  ünnepélyes  
alkalomra takarítsák ki.

Kossuth u. 26. alatti  üzlet és a vele szemben lévő muskátlis  ház közötti  keskeny 
utcáról  van szó, amelyre a Katona József utcáról  van bejárat.  Egyirányú az utca.  
Ebben az utcában „Megállni TILOS” tábla van kitéve.
Parkolók  általában  mind  foglaltak  ezért  azt  kéri,  hogy  az  üzlettulajdonosokra  
figyelemmel néhány perces áru kirakodást lehetővé tévő táblát helyezzen ki.

Az 53. sz. főúton a védett tölgyfák alatt a Fejérföld út elején rendkívül kátyús az út.
Legalább a Batthyány u. és a tölgyfa közötti részt javítsák ki.
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¦ 9_____________________Interpelláció_________________________

Dr. Krammer Balázs képviselő:

A volt   ÁMK sportpálya kerítése   szögesdrótból  készült,  ami  önmagában  is  rossz 
látvány. Több helyen átszakadt, gondozatlan, ápolatlan, rendezetlen.
Megoldást kell találni kijavítására. Az egyeztetésre felkéri a polgármester urat.

¦ 10_____________________Interpelláció_________________________

Pajor Kálmán képviselő.

A  város  külterületén  lévő  un.  Olajos  út  rendkívül  balesetveszélyes.  Nagy  gödrök  
vannak benne, aminek kijavítását kéri.
Nem tudja kinek a tulajdonában van az út.

Dr. Várnai László  polgármester:

Más napirend nem lévén , megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi  
ülést befejezettnek nyilvánítja.

k.m.f.

(:Dr. Várnai László:) (: Dr. Ferenczi Mária:)
   polgármester jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Kószó János:) (: Máté Lajos:)

A Képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 19:24:11
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