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Dr. Várnai László polgármester
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő közül 22 fő
jelen van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hunyadi Péter és Váradi Krisztián képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket, melynek keretében az oktatási és kulturális miniszter
által adományozható kitüntetésekre történt felterjesztés, valamint az Egészségügyi,
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nem képviselő tagjának Dr. Maróti Csabát, a
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság nem képviselő tagjának Flösser Tamást
választotta meg a képviselő-testület.
Felkéri Dr. Maróti Csabát és Flösser Tamást az eskü letételére.
„ Én, ..................................... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; a tisztségemből eredő feladataimat Kiskunhalas város fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen! „
Felkéri a jelenlévőket, hogy a nemrégiben tragikus balesetben elhunyt Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Gép Károlyné emléke előtt egy
perces néma felállással tisztelegjenek.
NAPIREND ELŐTT:
1.)

NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:

Pajor Kálmán képviselő:
Az utóbbi hetekben a városban is az országra jellemző politikai hisztériakeltés folyik.
Sajnálja, hogy Halasmédia Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyében sajtóhisztériát okozott a
FIDESZ-KDNP frakció törvényes eljárás szerinti rendezési törekvése, mielőtt azt részletesen
ismertették volna.
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A Városgazda Zrt. igazgatósága a Halasmédia Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatainak
elbírálása során 2:1 arányban a polgármesternek nem tetsző döntést hozott. A polgármester
törvénysértésre hivatkozva azonnal beavatkozott. Az igazgatóság az elmúlt év októbere óta
ugyanezen eljárással már hat alkalommal döntött személyi kérdésekben, többek között a
jelenlegi ügyvezető-főszerkesztő személyéről is. A polgármester beavatkozását
törvénysértőnek és politikai nyomásgyakorlásnak tartja. A Városgazda Zrt. felügyelő
bizottsága még 2009. július 8-án kérte a jegyzőt és a polgármestert az intézkedés
törvényességi felülvizsgálatára. A FIDESZ-KDNP frakció törvényességi felülvizsgálat
hiányában nem vállalhatta a törvénysértés kockázatát, ezért kérte a Városgazda Zrt.-t, hogy a
júniusban felfüggesztett Halasmédia Nonprofit Kft. ügyvezető személyére kiírt pályázat
elbírálását 2009. október 1-ig folytassa le a működőképesség biztosításának érdekében. Ezt az
indoklást sem a pártok, sem az ún. pártfüggetlen média prominens személyiségei nem várták
meg. Véleménye szerint a Zuschlag ,Weiszenberger és az ittas MSZP-s képviselő ügyén kívül
csak a FIDESZ-KDNP frakció politikusait bíráló cikkek jelennek meg a helyi médiában.
A Zuschlag ügyben felmerült, hogy az eltulajdonított milliókból a kiskunhalasi szocialisták is
részesültek, de a helyi média nem foglalkozott a témával.
Kéri, hogy hozzák nyilvánosságra a két politikai oldalt minősítő cikkeiknek számszerűsített
mérlegét.
Dr. Várnai László polgármester:
Sem a Városgazda Zrt.-nek, sem más gazdasági társaságnak nem jogtanácsosa. A felügyelő
bizottságnak a tulajdonos érdekeit kell képviselnie, valamint a törvényességre kell ügyelnie.
Kiskunhalas Város Képviselő-Testülete által alkotott jogszabályt nem tartottak be. Érzékelte a
jogszabálysértést, melyre felhívta a figyelmet. Ez nem beavatkozás és nem politikai döntés. Az
előterjesztéshez csatolta Molnár Ferencnek, az igazgatóság elnökének írt levelét, amelyben
felhívta a figyelmet a jogszabálysértésre. A felügyelő bizottság miért nem érzékelte ezeket a
jogszabálysértéseket? Az igazgatóság a felügyelő bizottság elnökének javaslatára ellenjogi
szakértők véleményét kérte ki nagyon helyesen, akik helyt adtak a felvetésének. A felügyelő
bizottság nem végzi el a munkáját. A későbbiekben is így fog eljárni, ha szabálysértést
érzékel.
A kórház ügyében nem tapasztalta ekkora mértékben a FIDESZ-KDNP frakció aktív
közreműködését.
Nem ért egyet a törvényességi felügyelet kérésével, mert a képviselő-testület 2008.
szeptemberében egyhangúlag módosította Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 6/2000.(II.29.) számú rendeletét.
A vagyonrendelet tartalmazza mi az érvényes eljárási rend és ezzel kapcsolatban nincs
törvényességi felügyelet. A Városgazda Zrt Alapító Okirata szerint vannak kizárólag az
igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések, illetve amelyeket máshova utal. A képviselőtestület rendelete jogszabály. Ezt kell követni.
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:
Felhívja a Polgármester Úr figyelmét, hogy túllépte a 3 perc válaszadási időt.
Nem törvényességi felügyeletet, hanem törvényességi felülvizsgálatot kért. Véleménye szerint
a vagyonrendelet alacsonyabb rendű, mint a Városgazda Zrt. Alapító Okirata. Ragaszkodik
továbbra is a törvényességi felülvizsgálat lefolytatásához.
Dr. Várnai László polgármester:
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Ha az Alapító Okiratban szerepel, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény, vagy más jogszabály szerint kell eljárni, akkor aszerint kell. Az önkormányzat
rendelete is egy jogszabály és azt kell figyelembe venni.
Halász Balázs képviselő:
Eljött az ősz és a vadgesztenye kezd beérni. Az iskolások, óvodások és munkanélküliek
gyűjtötték. Jelenleg nincs rá kereslet az országban, pedig több gyógyhatású készítményt
állítanak elő belőle. A korábban összegyűjtött mennyiség 25-300 mázsára tehető. Most ott
marad földön, vagy kidobásra kerül, pedig komposztálható lenne. A lakosság hiába
érdeklődik, mert sem állatkerttel, sem a vadászokkal, sem gyógyhatású készítményt gyártó
cégekkel nem sikerült szerződést kötni.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Meggyőződése, hogy az előbbi vita nem viszi előbbre a város ügyét.
A nehéz helyzetben lévő, törlesztőrészleteiket fizetni nem tudó devizahitelesek lakásait el is
árverezhetik. Egy jogszabály módosítás lehetőséget biztosít arra, hogy a bankok segítségével
az önkormányzatok beavatkozzanak. A helyzetet Kiskunhalason az egyre erősödő
munkanélküliség is súlyosbítja. Egyre égetőbb szükség lenne szociális bérlakásokra, amiben a
város jelentős lemaradásban van. Három megoldás kínálkozik. Ezek közül az egyik, hogy az
önkormányzat árverés esetén beavatkozik. A hivatal illetékes osztályát megkereste, ahol azt a
felvilágosítást kapta, hogy már tájékozódnak az ügyben. Középtávú megoldás, hogy a nem
önkormányzati bérlakásokban élőket segítsék. Ebben nem érdekeltek azok az
ingatlantulajdonosok, akik nem törvényes keretek között adják bérbe lakásaikat.
Hosszú távú megoldásnak az látná, ha a volt szovjet laktanya területén szociális bérlakásokat
alakítanának ki pályázati forrásból, ami a város építőiparát is fellendítené. Véleménye szerint
most nem konferenciaközpontra és a városháza, főtér felújítására kell költeni, ami ugyancsak
fontos lenne. Reméli, hogy a képviselő-testület a gazdasági programját konszenzussal
módosítja és Dr. Szabó Erika országgyűlési képviselő is támogatni tudja a kezdeményezést.
Horváth Etelka képviselő:
A bizottsági munkáról már régóta szeretne nyilvánosan is szólni. Mindenki ismeri az
önkormányzati ülések előkészítésének folyamatát, melynek legfontosabb állomása a szakmai
és politikai nyilvános egyeztetés fóruma, a szakbizottsági ülések sora. Itt lenne lehetőség arra,
hogy a politikai és szakmai érveket ütköztetve kerüljenek a bizottságnak az előterjesztéseket
elfogadó, módosító vagy elutasító javaslatai a képviselő-testület elé. Ez a fontos munka több
helyen hiányzik. Csak az elmúlt héten két esetben történt meg a Művelődés, Oktatás és
Vallásügyi Bizottság ülésén, ami az elmúlt 3 évben számtalanszor, hogy a városvezető frakció
bizottsági tagjai nem voltak felkészülve a napirendi pontok tárgyalására és a város működése
szempontjából alapvető fontosságú napirendnél, mint a költségvetés vagy a Halasmédia
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezése. Hárították a döntést azzal, hogy a testületi ülés
időpontjára alakul ki a frakció álláspontja. Nem szeretné azt feltételezni, hogy a bizottság
tagok nem kaptak megfelelő iránymutatást a döntésükhöz. Véleménye szerint nemcsak a
testületi, hanem a bizottsági munka is felelősségteljes munka. Amelyik bizottságban nem
megfelelően folyik a munka, ott le kell vonni a következtetéseket. Van-e értelme ennek a
pazarló bizottsági szerkezetnek, ahol szakmai és politikai önbecsülés kérdése is, hogy a tagok
valóságos munkát végezzenek a tiszteletdíjukért?
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2.)

TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL.

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

A tájékoztató írásban mellékelt.
Dr. Várnai László polgármester:
Az írásos tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy a halasmedia.hu internetes portálon
megjelent egy írás "Kézivezérlés Kiskunhalason" címmel a FIDESZ-KDNP frakciótól.
Elkeserítette, mivel tényanyagot nem tartalmaz. A polgármester munkáját és törvényszegéseit
próbálja felsorolni. A pamflet szerint bűnös károkozást valósított meg a polgármester a
Városmenedzser Kft. ügyében.
A képviselő-testület nem tudta június 22-én a Városmenedzser Kft. ügyvezetőjét
megválasztani. Több fideszes képviselő kérésére rendkívüli ülést hívott össze, ahol ismételten
nem sikerült ügyvezetőt választani. A polgármesternek kötelessége jelezni a Cégbíróság felé,
hogy a cég ügyvezető nélkül maradt. Ezt követően nem tudott mit tenni, mert nem volt
konszenzus a kérdésben. Több képviselővel folytatott tárgyalásokat, nem a FIDESZ-KDNP
frakcióból. Az a megoldás körvonalazódott, hogy ha nincs más javaslat, akkor a szeptemberi
testületi ülésen a végelszámolásra készül előterjesztés. Ez az előterjesztés szerepel a testületi
anyagban.
Kapott két levelet a felügyelő bizottságtól, amire válaszolt is. Felhívta a figyelmet, hogy a
felügyelő bizottság végezze azt a munkát, amire a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény felhatalmazza. A felügyelő bizottság kötelessége a taggyűlést összehívni, ami ebben az
esetben a képviselő-testület, ha probléma van az ügyvezetéssel. Szakál Aurél, Pajor Kálmán
és Martinov Tibor nem hívta össze a taggyűlést. Nem tudja mit kellett volna még tennie, ennek
ellenére őt tartja felelősnek az írás szerzője.
A pamflet szerint a Közbeszerzési Szabályzattal azért nem hajlandó a FIDESZ-KDNP frakció
foglalkozni, mert véleményük szerint túlbiztosítják benne a polgármester hatáskörét. Változott
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, ahhoz kell igazítani a saját
Közbeszerzési Szabályzatot. Az anyagot, amit egy közbeszerzési szakértő állított össze,
megküldték a bizottságoknak véleményezésre. A Fideszes képviselők levetették napirendről.
Nem a mai ülésen tárgyalja a képviselő-testület, hanem az októberi ülésén. Ennél korábbi
egyeztetést nem tud elképzelni.
Az alpolgármester urat július 9. óta nem látta hivatalos minőségében az irodájában. A
kórházzal kapcsolatos egyeztetésekre hiába hívták meg, nem jelent meg. Alternatív
polgármesterként működik. A tájékoztatása nélkül próbálta a környék polgármestereit
összehívni a kórház ügyében. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint
a polgármester munkájának segítésére, a polgármester javaslatára alpolgármestert jelöl,
melyet a képviselő-testület választ meg. A hatásköreit a polgármestertől kapja és csak
azokban az ügyekben járhat el, amire a polgármester ezzel kapcsolatosan utasítja.
Kiskunhalasnak egy polgármestere van. A kórházzal az alpolgármester úr inkább levelezett,
minthogy az egyeztetéseken részt vett volna. A májusi, júniusi és a szeptemberi egyeztetésen
sem vett részt. Nem ilyen írások megjelentetésével képzeli el a munkája segítését.
Politikusként megteheti, de beosztottként kellemetlen helyzetet teremt. Nem hajlandó eltűrni a
valótlan állításokat. Továbbra is a jogszabályoknak megfelelően végzi a munkáját.
Az írás szerint a polgármester kisajátítja a pályázatokat. Kit hívhatott volna meg Dong-ér
völgyi út átadására, amikor Szilágyi Pál Ferenc képviselő Bajnai Gordon ellen tüntetett
kiskunhalasi látogatása alkalmával, illetve Pajor Kálmán képviselő a semmibe vezető útnak
nevezte a beruházást?
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A FIDESZ-KDNP frakció elvesztette többségét Kiskunhalason. A hátra lévő 12 hónapban
eredményes munkát vár el.
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
Véleménye szerint Polgármester Úr túllépte a hatáskörét a tájékoztató keretében.
Visszautasítja az elhangzottakat. A FIDESZ-KDNP frakció továbbra is számon kéri a
polgármestert.
A titkárnőjén keresztül kért időpontot egyeztetésre a polgármestertől, de nem fogadta.
Kötelessége lenne mindenkivel egyeztetni a városban. Az egészségügy átruházott hatáskörben
az ő feladata. Emlékezete szerint többször egyeztettek a kórház ügyében.
Véleménye szerint számos témakörben törvénysértő lépéseket tett a polgármester.
Dr. Várnai László polgármester:
Higgadtságot vár el. A törvénysértést be kell tudni bizonyítani.
Aradszky Lászlóné (ÜGYREND) képviselő:
Visszautasítja a FIDESZ-KDNP frakcióval kapcsolatban elhangzottakat. Mindig tiszteletben
tartották a polgármester személyét, nem sértették meg, csak a tényeket közölték.
Április óta nincs kabinetülés. Azóta nincs fórum, ahol egyeztethetnének.
Tudomása szerint sem lehet időpontot kapni a Polgármester Úrhoz.
Dr. Várnai László polgármester:
A megjelent írás sértő kijelentéseket tartalmaz rá nézve.
Az olyan kabinetülésnek nincs értelme, ahol megállapodnak valamiben, amit később
felmondanak a másik oldalról. Nem zárkózik el a kabinetülések megtartásától, ha van
értelme.
Az előre megbeszélt tárgyalások időpontjában nem tud másokat fogadni.
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ)
szerint minden hétfőn kabinetülést kell tartani.
Az SZMSZ 22.§.(4)-át idézi, miszerint a napirend előtti felszólalásra maximum 3 perc
időtartamban válaszolhat a polgármester.
Valóban a semmibe vezető útnak nevezte a Dong-ér völgyi utat, mert szerette volna, ha az I.
ütem, ami a Kertvárost köti össze a Szász Károly utcával, a déli elkerülő útnak egy szakasza
lenne. Csak a fontossági sorrendben voltak vitáik.
Véleménye szerint nincs joga a polgármesternek arra, hogy bármikor, bármilyen
terjedelemben rendre utasítson. Egyik képviselő sem a beosztottja. Kéri, hogy tanúsítson
önmérsékletet.
Dr. Várnai László polgármester:
Visszautasítja, hogy az alpolgármester a képviselő-testületi ülésen hazugnak nevezze.
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Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
Ez a vita nem a város érdekét szolgálja. A FIDESZ-KDNP frakció nem partner az egyeztetés
nélküli döntések meghozatalában.
3.)

JELENTÉS
A
LEJÁRT
HATÁRIDEJŰ
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Előterjesztés írásban mellékelt.
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, javasolja a jelentés tudomásul vételét.
A képviselő-testület a javaslattal egyetért és hallgatólagosan tudomásul veszi a jelentéseket.
Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A kiküldött meghívóhoz képest az alábbi módosításokat javasolja a napirendben:
Az 5., 6. napirendi pontot 4. és 5. napirendi pontként, illetve a 4. napirendi pontot 6.
napirendi pontként javasolja tárgyalni.
Utolsó napirendi pontként javasolja tárgyalni a bizottságok által nem tárgyalt és osztós
anyagként érkezett „Együttműködési megállapodás megkötése Szabadka várossal” című
előterjesztést.
Horváth Mihály (ÜGYREND) képviselő:
A Szabadelvű Polgári Kör a sajtón keresztül kifejtette véleményét néhány napirendi ponttal
kapcsolatban. Javasolja, hogy a polgármester úr rendeljen el szüntetet és a két frakció
egyeztessen, mert döntésre van szükség.
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) képviselő:
A 12., 14. és 15. napirendi pont levételét kéri az Ügyrendi Bizottság javaslatának
megfelelően.
Dr. Nagy Lajos (ÜGYREND)képviselő:
A kérdés fontossága miatt névszerinti szavazás elrendelését indítványozza.
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:
A 12.,14. és 15. napirendi pont levételével nem fog működési anomália bekövetkezni, mert a
Városgazda Zrt. jogosult október 1-ig a Halasthermál Kft. és a Halasmédia Nonprofit Kft.
ügyvezetői állás betöltéséről intézkedni.
Dr. Várnai László polgármester:
A Városmenedzser Nonprofit Kft. kérdésében ki hoz döntést?
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Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:
A Városmenedzser Kft. felügyelő bizottsága, melynek ő is tagja, két levelet írt a Polgármester
Úrnak, hogy hívja össze a képviselő-testületet. Rendkívüli testületi ülés összehívását
kezdeményezi a felügyelő bizottság a közeljövőben, ahol rendezik a cég ügyét.
Dr. Várnai László polgármester:
Jelenleg is van előterjesztés a Városmenedzser Nonprofit Kft. jövőjét illetően.
Hunyadi Péter (ÜGYREND) képviselő:
Az SZMSZ 20.§. (4) pontját idézi, miszerint a napirendről vita nem nyitható.
Dr. Várnai László polgármester:
Ügyrendi kérdésben mindig kérhető szó. Pajor Kálmán képviselőnek nem adott szót, amikor
sima hozzászólásra jelentkezett.
Javasolja, hogy először a napirendről szavazzanak, azt követően látják, hogy van-e szükség
szünet elrendelésére
Fenntartja álláspontját, miszerint továbbra is a képviselő-testület jogosult kinevezni a
Halasthermál Kft. és a Halasmédia Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.
A névszerinti szavazás elrendeléséről kéri a képviselők szavazatát.
No: 1
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 14:08:50

>1017<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

10
9
3

45.45%
40.91%
13.64%

41.67%
37.50%
12.50%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
2

100.00%

91.67%
0.00%
8.33%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Kéri, hogy aki a napirendi pontok levételét javasolja, az igennel szavazzon, aki az
előterjesztések megtárgyalását szeretné, az nemmel.
Név szerinti szavazás a 12., 14. és 15. napirendi pont levételéről:
Dr. Várnai László
Lukács László
Aradszky Lászlóné

polgármester
alpolgármester
képviselő

nem
igen
igen
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Csáki László
Dózsa Tamás Károly
Halász Balázs
Horváth Etelka
Horváth Mihály
Hunyadi Péter
Jekő Attila
Dr. Komáromi Szilárd
Kószó János
Dr. Krammer Balázs
Dr. Nagy András Péter
Dr. Nagy Lajos
Pajor Kálmán
Soós Árpád
Szilágyi Pál Ferenc
Váradi Krisztián
Vízkeleti Szabolcs

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

nem
igen
igen
nem
nem
igen
nem
nem
nem
igen
igen
nem
igen
igen
igen
nem
nem
12 igen

11 nem

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a 12., 14. és 15. napirendi pont levételére tett javaslat megkapta a
szükséges szavazatot, így a képviselő-testület mai ülésén nem tárgyalja a Kiskunhalasi
Városmenedzser Kft. megszüntetése, a Halasthermál Kft. ügyvezetői állás betöltése, valamint
a Halasmédia Nonprofit Kft. ügyvezetői állás betöltése című előterjesztéseket.
További észrevétel nem lévén, az általa ismertetett és a jóváhagyott munkatervben nem
szereplő napirendi pontokkal együtt javasolja megállapítani a napirendet.
No: 2
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 14:13:08

>1018<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

18
0
4

81.82%
0.00%
18.18%

75.00%
0.00%
16.67%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
2

100.00%

91.67%
0.00%
8.33%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%
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215/2009. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2009. szeptember 28-i ülésére kiküldött meghívón
szereplő napirendek közül a „Kiskunhalasi Városmenedzser Nonprofit Kft. megszüntetése”,
„Halasthermál Kft. ügyvezetői állás betöltése”valamint a „Halasmédia Szolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetői állás betöltése” tárgyú előterjesztéseket névszerinti szavazással leveszi és az
ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg.
Napirend tárgya:
1. Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2009. Évi költségvetésének I. féléves
helyzetéről.
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 7/2009. (III.04.) számú rendelet
módosítása.
3. Az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló 58/2004. (XII.22.) rendelet
módosítása.
4. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása.
5. A gyermekek védelméről szóló 4/2005. (II.2.) számú rendelet módosítása.
6. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 45/2003. (XII.23.) számú
rendelet módosítása
7. Orvosi rendelők bérbevétele.
8. Kiskunhalas, 2264/5 hrsz.-ú ingatlan és a 2256 hrsz.-ú úton kialakított parkolóhely
bérbeadása.
9. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása.
10. Oktatási intézmények minőségirányítási programja
elfogadása.

2008/2009. tanéves értékelésének

11. „2009/2010 tanévben indítható csoportok, osztályok módosítása.
12. A Civil Alap Közalapítvány megszüntetése.
13. „Kiskunhalas, Dong-ér völgyi út II. (Mártírok útja - Tinódi út) szakaszának megépítése”
című pályázathoz EU Önerő Alap igénylése.
14. „Belterületi csapadék és belvíz elvezetés támogatása rekonstrukciója” pályázat beadása.
15. CÉDE/2009/3094 sorszámú „Felsővárosi Óvoda épület és homlokzat- és tetőfelújítása”
című pályázat átdolgozása.
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16. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatos döntés
meghozatala.
17. Szenyér, Petőfi S. u. 16. szám, 30 hrsz. alatti ingatlan eladása.
18. A 40657/8 hrsz. alatti ingatlan felajánlása.
19. Kiskunhalas, 0429/62 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.
20. Merkbau Kft. ingatlancsere és ingatlan felajánlása.
21. A 3406/1 és 3407 hrsz. alatti ingatlanok művelési ág változtatása.
22. Kiskunhalas Város Településrendezési Terve módosítását alátámasztó fejlesztési döntések.
23. A 2896. hrsz. alatti közterület elnevezése.
24. A Sóstó rekonstrukciója.
25. „Együttműködési megállapodás megkötése Szabadka várossal.”
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1) Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének I. féléves helyzetéről.

Dr. Várnai László
polgármester

2) Az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
7/2009. (III.04.) számú rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

3) Az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló
58/2004. (XII.22.) rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

4) A gyermekek védelméről szóló 4/2005. (II.2.) számú
rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

5) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosítása

Dr. Várnai László
polgármester

6) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megálla-

Dr. Várnai László
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podásának módosítása.

polgármester

7) Orvosi rendelők bérbevétele.

Dr. Várnai László
polgármester

8) Kiskunhalas, 2264/5 hrsz.-ú ingatlan és a 2256 hrsz.-ú
úton kialakított parkolóhely bérbeadása.

Dr. Várnai László
polgármester

9) Önkormányzati intézmények alapító okiratainak
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

10) Oktatási intézmények minőségirányítási programja
2008/2009. tanéves értékelésének elfogadása.

Dr. Várnai László
polgármester

11) „2009/2010 tanévben indítható csoportok, osztályok
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

12) A Civil Alap Közalapítvány megszüntetése.

Dr. Várnai László
polgármester

13) „Kiskunhalas, Dong-ér völgyi út II. (Mártírok útja Tinódi út) szakaszának megépítése” című pályázathoz
EU Önerő Alap igénylése.

Dr. Várnai László
polgármester

14) „Belterületi csapadék és belvíz elvezetés támogatása
rekonstrukciója” pályázat beadása.

Dr. Várnai László
polgármester

15) CÉDE/2009/3094 sorszámú „Felsővárosi Óvoda épület
és homlokzat- és tetőfelújítása” című pályázat átdolgozása.

Dr. Várnai László
polgármester

16) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekttel
kapcsolatos döntés meghozatala.

Dr. Várnai László
polgármester

17) Szenyér, Petőfi S. u. 16. szám, 30 hrsz. alatti ingatlan eladása.

Dr. Várnai László
polgármester

18) A 40657/8 hrsz. alatti ingatlan felajánlása.

Dr. Várnai László
polgármester

19) Kiskunhalas, 0429/62 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.

Dr. Várnai László
polgármester

20) Merkbau Kft. ingatlancsere és ingatlan felajánlása.

Dr. Várnai László
polgármester

21) A 3406/1 és 3407 hrsz. alatti ingatlanok művelési ág
változtatása.

Dr. Várnai László
polgármester

22) Kiskunhalas Város Településrendezési Terve módosítását
alátámasztó fejlesztési döntések.

Dr. Várnai László
polgármester
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23) A 2896. hrsz. alatti közterület elnevezése.
.

Lukács László
alpolgármester

24) A Sóstó rekonstrukciója.

Dózsa Tamás Károly
képviselő

25) Együttműködési megállapodás megkötése Szabadka várossal.

Lukács László
alpolgármester

26) Interpellációs válaszadás.
27) Képviselői interpellációk.
00001 Új napirendi pont
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.
féléves helyzetéről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Az elmúlt félévben nem készítettek elő a konferenciaközponttal, vagy a lovassporttal
kapcsolatos pályázatot, mégis a pályázat előkészítésre szánt összeget jelentősen megnövelték.
Dr. Várnai László polgármester:
A beszámolót tárgyalják jelenleg, nem pedig a költségvetési rendelet módosítását.
Pajor Kálmán képviselő:
A következő napirendnél ismerteti a rendelet módosításával kapcsolatos véleményét. A
teljesítések százalékos aránya nem túl magas, a Műszaki Osztály esetében meglehetősen
alacsony.
Elfogadja László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető bizottsági ülésen adott
magyarázatát, miszerint a pénzügyi teljesítések szeptemberben realizálódnak. A műszaki
teljesítések tudomása szerint időarányosan megvalósultak, de nincs bővebb információja.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló
elfogadását.
No: 3
13

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 14:16:43

>1019<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
1

95.24%
0.00%
4.76%

83.33%
0.00%
4.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

216/2009. Kth.
Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves helyzetéről
Határozat
1./Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kiskunhalas Város
Önkormányzata 2009. I. félévében a képviselő-testület által elfogadott költségvetési
rendeletében meghatározottak szerint, a benyújtott módosító előterjesztések és a bevételek
teljesülése alapján folytatta gazdálkodását. Törekedett a megtakarításokra, a betervezett
tartalékait nem használta fel.
2./Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.
féléves helyzetéről készült beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00002 Új napirendi pont
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 7/2009. (III.04.)
számú rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Nem tudott a bizottsági ülésen részt venni, ezért nem tudja, hogy a 11. sz. átmeneti segély
sorában korábban szereplő 7 millió Ft-tal mi történt.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Milyen indokok alapján kéri a Halasmédia Nonprofit Kft. a tartalékok felszabadítását, illetve
milyen feladatok elmaradása várható, ha nem kapják meg az 5 millió Ft-t? Veszélybe
kerülhet-e a Halasi Tükör, illetve a Halas Televízió működése?
Pajor Kálmán képviselő:
A részletes indoklást hiányolták egyes tételek megemelésénél. A Városmenedzser Kft. körüli
helyzet miatt pályázat előkészítés nem folyik, mégis tetemes összegek vannak elszámolva.
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság is sokallta a 4. sz.
melléklet 5.21 sorában Városközpont rehabilitációra szánt összeget.
A Halasmédia Nonprofit Kft. 5 millió Ft-os igényének indokáról sem kaptak tájékoztatást.
A Halasi Tükör 39. számában „Sajtóbolsevizmus Halason” címmel megjelent cikkben az
olvasható, hogy a helyi médiát nem az önkormányzat tartja fenn, szinte visszautasítja a
várostól kapott összegeket. Ennek ellenére most az önkormányzathoz fordul támogatásért.
Ellentmondást vél felfedezni. Véleménye szerint továbbra is maradjon tartalékban az 5 millió
Ft.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Előzetes információi szerint október 1-től elsötétül a Halas Televízió képernyője, mivel nem
választottak ügyvezetőt. Mi indokolja az 5 millió Ft felszabadítását, ha nem tudnak műsort
sugározni?
Dr. Várnai László polgármester:
A Városfejlesztési Osztályon sok pályázat előkészítése folyik. Olyan pályázatokat nem készített
elő az osztály, ahol a támogatottsági intenzitás 50% alatt van. A lovaspályázatnál a
magánbefektető nem tudott forrást garantálni, az önkormányzatnak kellett volna a teljes
önerőt magára vállalnia, ezért nem készül el. Azok a pályázatok, melyekről a képviselőtestület döntött, előkészítés alatt vannak. Ma délelőtt tartottak egy megbeszélést a
pályázatokkal kapcsolatos munkamegosztásról.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
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Az átmeneti segély tartalékából a 7 millió Ft-ot felszabadították és bekerült a tényleges
költségvetésbe, mert január 1-től átalakult a közmunkaprogram kapcsán a rendszeres aktív
korúak segélyezési rendszere. Eddig a központi költségvetés finanszírozta a 90%-át, 10%-ot
pedig az önkormányzat. A közmunkaprogramban aktívan részt vevőknél 5%-ot kell az
önkormányzatnak állnia. Aki nem vesz részt a közmunkaprogramban, ott az ellátás 20%-át
kell az önkormányzatnak finanszíroznia. Ezáltal megnőtt az önkormányzat költsége, ezért
kellett a tartalékot felszabadítani.
A Halasmédia Nonprofit Kft. kapcsán a költségvetés módosítás egy javaslat. Az év eleji
egyeztető tárgyaláson a tavalyi támogatásából kiindulva, 33 millió Ft szerepeltetett az üzleti
tervében. A költségvetési koncepció elve szerint eljárva, ebből 10%-ot a költségvetés
összeállításánál tartalékba helyeztek, mint az összes többi gazdasági társaságnál. A Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatára a képviselő-testület megszavazta, hogy 30
millió Ft helyett 25 millió Ft szerepeljen a tényleges költségvetésben, további 5 millió Ft
pedig tartalékban. A módosítási gyakorlat az, hogy csak arra a tételre tudnak módosítási
javaslatot elfogadni, ami benne van a költségvetésben legalább tartalék szintjén. Az év elején
elkészített üzleti tervük 30 millió Ft-tal készült és azóta nem tud a dolgozók számát érintő,
vagy más, megtakarítást eredményező változásról, ezért a működésükhöz szükségük van a kért
összegre.
Pajor Kálmán képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy csak olyan pályázati
javaslatokat fogadnak el a Városfejlesztési Osztálytól, amire van képviselő-testületi döntés.
Ha a pályázatok előkészítési összegét nem támogatják, kénytelenek beépíteni a költségvetésbe.
A városközpont rehabilitációjáról van döntés, mely alapján be is adták a pályázatot, de abban
a formában nem fogadták el, ezért át kell dolgoztatni. Részletes költségvetési javaslatot kér
minden esetben, ha módosító indítvány van. Ezt be is nyújtotta Tóth Péter főépítész. Fel van
sorolva, hogy mire kérte a 10 millió Ft-os módosítást. A pályázati dokumentációval
kapcsolatos szaktanácsadás árajánlat alapján 3,1 millió Ft, akcióterv készítése a városháza
kapcsán 4,5 millió Ft, a piaccsarnok kapcsán 1,5 millió Ft. A városközpont rehabilitációjával
egyidejűleg szeretnének beadni egy KEOP-os pályázatot, ami a nyílászárók cseréjét, valamint
fűtéskorszerűsítést is tartalmaz, melynek a megvalósíthatósági tanulmánya és a
szaktanácsadás 2,8 millió Ft-ba kerül. Összesen 11,9 millió Ft, mely az árajánlatok alapján a
kért módosítás összegét képezi, de csak 10 millió Ft-ot tudtak erre az évre a költségvetésbe
beállítani.
Dr. Várnai László polgármester:
Most hallja először, hogy a városközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázatot ne adják
be. Erről döntést kell hozni. Az érvényes határozat alapján dolgoznak a kollégák, melynek
kapcsán felmerülnek költségek. Már két hónapja dolgoznak ezen.
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Örül a pályázatoknak ő is és a szakbizottsága is. A részletezést a mai napig nem kapták meg.
A szakbizottságot kérés nélkül is tájékoztatni kell a részletekről.
További 47 millió Ft-ot kérnek pályázat előkészítésre, de nem tudja, hogy ez az összeg mit
tartalmaz.
A Halasmédia Kft. 5 millió Ft-jával kapcsolatban tisztázni kell, hogy szükségük van-e rá.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
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A bizottsági üléseken az előterjesztésről való szavazáskor tartózkodott és valószínűleg most is
így tesz. Véleménye szerint azoknak a frakcióknak a kötelessége elfogadni a költségvetést,
amelyek a város irányítják. A költségvetés módosításában nem látja azt az irányt, ami
megtakarításokat eredményezne. A felmerült javaslatok csak átmeneti megoldásokat
tartalmaznak. A hírek szerint a kormány 120 milliárd Ft-ot kíván elvonni az
önkormányzatoktól. A GDP 6,7 % csökkenéséből kiindulva, hozzávetőleg 10%-os elvonást
jelent. A két politikai oldal harca nem a megfelelő irányba visz. Reméli, hogy a későbbiekben
készülnek az előbbiekben említett célt megvalósító előterjesztések.
Nagyobb elvonás történt a Halasmédia Nonprofit Kft.-nél, mint a többi gazdálkodó szerv
esetén. Reméli, hogy a bizottsági módosító indítvány nem kapja meg a többséget. Gazdasági
érdek a Halasmédia Nonprofit Kft. működtetése. Sokan veszik igénybe a reklám lehetőségét, a
vállalkozóknak egy piaci megjelenési lehetőség, amit nem szabad elvenni tőlük. Tudomása
szerint vissza kell fizetni az Országos Rádió és Televízió Testülettől (továbbiakban: ORTT)
kapott támogatást, ha akár egy híradó is elmarad. Ez még inkább hátrányos helyzetbe hozná
a helyi médiát. Kéri képviselő társait, hogy fontolják meg a döntést, mert a további
működéshez erre az összegre szükség van.
Hunyadi Péter képviselő:
Áttekinthetetlennek tartja a város pályázati tevékenységét. A Pénzügyi, Költségvetési és
Gazdasági Bizottság valamennyi tagja kérte, hogy táblázatba rendezve gyűjtsék össze
számukra a jelenleg folyó pályázati tevékenységet. A Városmenedzser Kft.-nél ez áttekinthető
lenne.
Az 5/12. melléklet nem kötelező feladatokat tartalmaz. Az önkormányzat hitelből finanszírozza
ezeket a kifizetéseket, ezért nem támogatja ennek táblázatnak a megváltoztatását. A legtöbb
önkormányzatnál nincsenek ilyen jellegű kiadások. Elképzelhetőnek tartja, hogy a jelenlegi
kormányzati tevékenység mellett Kiskunhalas is rákényszerül erre.
Kószó János képviselő:
A költségvetési módosítások átvezetése, valamint azoknak a tételeknek a költségvetésbe való
beemelése, amiről a vita folyik, a korábban 348.428 ezer Ft tartalék összegére vonatkozik. Ez
a módosítás, amiből a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 15 millió Ft-ot vitatott,
méltányolható és vitatható is. Nem puhítja fel a költségvetést abban az értelembe, hogy a
hiánycélt nem változtatja meg. A beérkezett kérelmek a főosztályok előzetes szűrése után
kerülnek a testület elé. A tényleges pályázati előkészítő munkának utána lehet nézni. Tóth
József a Városfejlesztési Osztály részéről a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
ülésén megígérte, hogy teljes körű összefoglaló táblázatot készítenek. Véleménye szerint meg
kell fontolni, hogy a részletezés ismeretében sem szavazzák meg, vagy csak részben a
városközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázatra kért összeget.
A Halasmédia Kft.-től a költségvetés készítése során többletként elvont 5 millió Ft iránti
kérelmét az illetékes főosztály megalapozottnak látja. Nem lenne helyes 2-3 vitatott tétel miatt
a teljes költségvetési módosítást elutasítani. Véleménye szerint ez a bizottság módosító
indítványának, vagy egyéb módosító indítványnak a szavazásra bocsátásával megoldható. A
testület korábbi döntéseinek végrehajtását nem szabad meghiusítani azzal, hogy a pénzügyi
forrásait nem rendezik.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
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Bízik benne, hogy a Halasmédia Nonprofit Kft. ügye is megoldódik és a strand is kinyit
október 1-jén. Az üzleti tervükben is részletesen levezették, hogy a 25 millió Ft-on felül
szükségük van még további 5 millió Ft-ra. Javasolja, hogy a támogatást kapja meg,
amennyiben életben marad a cég.
Javasolja megvizsgálni a 11. számú táblázatban szereplő két sportegyesület esetében, hogy
mire használták fel a pénzt, mert tudomása szerint a női kézilabdások bérére kérték a
támogatást és tavasszal nem minden volt rendben.
Máté Lajos képviselő:
Véleménye szerint is szükség van az előterjesztés elfogadására. Javasolja, hogy a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság módosításával fogadják el.
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) képviselő:
Van-e lehetőség arra, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság által kifogásolt
két pontban visszavonja a költségvetés módosítását az előterjesztő?
Dr. Várnai László polgármester:
Nincs rá lehetőség. Azért terjesztették elő, mert szükség van rá és mindkettő megalapozott.
A Halasthermál Kft. 32 millió Ft-tal tartozik a Halasvíz Kft-nek. 10 millió Ft-nak van csak
meg a fedezete. Ebből fizetési kötelezettség származik. A támogatások nem biztos, hogy jól
voltak beállítva a költségvetésben.
A Halasmédia Nonprofit Kft. üzleti terve 33 millió Ft-tal tervezett. Egy 2009. február 3-i
egyeztető tárgyaláson tudomásul vették, hogy 33 millió Ft helyett 30 millió Ft-ot kapnak.
Ehhez képest 25 millió Ft megszavazott támogatásuk van, tehát 5 millió Ft-tal tartozik az
önkormányzat a Halasmédia Nonprofit Kft.-nek. Nem tudtak kalkulálni a kiesett
reklámbevételekkel, ami a megváltozott gazdasági helyzetből adódott.
Az 50 millió Ft általános tartalékra nem lesz szükség, amit az adóbevételekkel kapcsolatos
problémák kezelésére tartalékoltak. Az adóbevételek állása a mai napi állásáról tájékoztatja a
képviselő-testületet. Előirányzatként 1.158 millió Ft, melyből 1.143 millió Ft már
rendelkezésre áll, ami 96,4%-os teljesülést jelent. Az eredeti előirányzat előreláthatólag túl
fog teljesülni.
A jövő évi költségvetésről még sem ő, sem László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési
főosztályvezető nem tud nyilatkozni. A központi költségvetés számainak ismeretében tudják a
város költségvetését megtervezni. Bizonyos gazdasági folyamatokat modellezni tud a
Polgármesteri Hivatal. A mostani takarékoskodás nem hozza jobb helyzetbe a jövő évi
költségvetést. Arra kell törekedni, hogy a hiány minél kisebb legyen. 200 millió Ft körüli
hiány kezelhető.
Nem áttekinthetetlen a pályázati előkészítés. Ha a testület úgy dönt, nem lesz
városrehabilitáció, akkor erre az összegre nincs szükség. El tudja fogadni azt a megoldást is,
hogy kevesebb összeget szavaznak meg, mint a kért 10 millió Ft.
Hunyadi Péter képviselő Városmenedzser Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos felvetésére elmondja,
hogy kétszer nem sikerült a FIDESZ-KDNP frakciónak ügyvezetőt választani, valamint most
is levették napirendről a céggel kapcsolatos előterjesztést.
A Halasmédia Nonprofit Kft.-nek valamekkora összeget adni kell, erre kér javaslatot. Nem
teljesen a város tartja fenn, biztos benne, hogy több a külső forrásuk.
Ha csökkentett összeget javasol a testület, azt tudja támogatni, de a teljes elvetését nem.
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Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
Javasolja, hogy a városközpont rehabilitiációjával kapcsolatban önálló előterjesztés
készüljön egy rendkívüli testületi ülésre, mert a pályázat és a Városmenedzser Nonprofit Kft.
ügye több ponton összekapcsolódik. A pályázat elbírálásánál több pontot jelentene, ha
működne a városban egy ilyen cég. A baloldal nem támogatja a Városmenedzser Nonprofit
Kft.-t, pedig előnyt jelentene a városnak.
Hunyadi Péter (ÜGYREND) képviselő:
Kéri a polgármestert, hogy tartózkodjon a személyét érintő megállapításoktól. Továbbra is
fenntartja azt a véleményét, amit több bizottság is oszt, hogy a pályázatokkal kapcsolatos
tevékenység pillanatnyilag nem áttekinthető.
Dr. Várnai László polgármester:
A pályázatokkal kapcsolatos munka áttekinthető. A kért felvilágosítást ezzel kapcsolatban
megkapja.
Most, vagy a költségvetés novemberi módosításakor lehet változtatni a költségvetésen. A
rendkívüli ülésen hozott döntést nem tudják azonnal átvezetni a költségvetésen. A már
megrendelt szolgáltatások kifizetésére van szükség egy bizonyos összegre.
Jekő Attila (ÜGYREND) képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén csak egy számot láttak a
városközpont rehabilitációval kapcsolatban. Nem volt alátámasztva. László Mária Pénzügyi
és Városfejlesztési főosztályvezetőtől a tájékoztatást most megkapták, ezért véleménye szerint
tenni kell egy javaslatot, mert egy fontos projektről van szó. Meg kell nézni, hogy melyek azok
a költségek, amelyeket mindenképp ki kell fizetni. A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság továbbra sem fog úgy dönteni, hogy egy költségvetési tételt nem tart
megalapozottnak és ez így helyes.
Dr. Várnai László polgármester:
Kéri, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság tegyen javaslatot a költségvetés
módosítás vitatott tételeit illetően.
Máté Lajos képviselő:
Kompromisszumra kell jutni. Javasolja, hogy a városközpont rehabilitációjára 5 millió Ft-ot,
a Halasmédia Nonprofit Kft. részére 2 millió Ft-ot szabadítsanak fel.
Dr. Várnai László polgármester:
Utólagos elszámolásról van szó. A készülő önálló előterjesztés alapján el tudják dönteni, hogy
mekkora összegre van még szükség a városközpont rehabilitációjára.
Az előterjesztő befogadja az elhangzott módosító javaslatot.
A Halasmédia Nonprofit Kft. bennmaradó 3 millió Ft-jára novemberben térnek vissza.
Horváth Mihály (ÜGYREND) képviselő:
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Nem tartja szerencsésnek, hogy egy szakbizottságot a bizottság elnöke képvisel úgy, hogy a
többi tag nincs jelen.
Dr. Várnai László polgármester:
Máté Lajos, mint képviselő tett egy módosító javaslatot, amit az előterjesztő elfogadott.
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:
Támogatja a pályázatok előkészítését, de a kért plusz 47 millió Ft részletezését továbbra sem
látta. Testületi döntést kér arról, hogy a Polgármesteri Hivatal készítsen tájékoztatót a
képviselők részére. Határidő megjelölését is szükségesnek tartja.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
Pajor Kálmán képviselő az általa említett 47 millió Ft-ot a tartalékból felszabadított
összegből számolja. A 4. sz. melléklet soronként tartalmazza, hogy milyen tételekből áll a 47
millió Ft.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a
rendelettervezet elfogadását az elhangzott módosítással.
No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 15:08:14
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 17/2009. (IX.30.) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
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„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2009 (IX.30.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
7/2009 (III.04) 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
7 424 336 E Ft-ban,
ezen belül:
működési célú kiadást
5 936 994 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
25. a személyi kiadásokat
2 242 573 E Ft-ban,
26. a munkáltatót terhelő járulékokat
695 810 E Ft-ban,
27. a dologi jellegű kiadásokat
1 586 011 E Ft-ban,
28. céltartalékot
75 723 E Ft-ban,
29. általános tartalékot
70 000 E Ft-ban,
- államháztartási tartalékot
E Ftban,
30. az ellátottak pénzbeli juttatását
792 E Ft-ban,
31. pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
1 236 085 E Ft-ban,
32. működési célú hitelvisszafizetést
30 000 E Ft-ban,
1. a felhalmozási célú kiadást:
a kiadásokon belül:
28) az önkormányzat felújításai összegét
29) az önkormányzat beruházásai összegét
30) felhalmozási célú pénzeszközátadást
31) fejlesztési célú hiteltörlesztését
32) céltartalékot

1 487 342 E Ft-ban,

150 040 E Ft-ban,
1 086 316 E Ft-ban,
67 950 E Ft-ban,
71 757 E Ft-ban,
111 279 E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 834 főben határozza meg.
2§
A R. 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5., 5/12., és 11. számú mellékletei helyébe e rendelet
azonos számú mellékletei lépnek.
Záró rendelkezés
3.§
Jelen rendelet 2009. szeptember 30. napján lép hatályba. „

00003 Új napirendi pont
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló 58/2004. (XII.22.)
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 rendelettervezet
elfogadását.
No: 5
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 15:09:29
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 18/2009. (IX.30.) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2009.(IX.09.) sz.
rendelete
zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló 58/2004.(XII.22.) számú
rendelet módosításáról
1.§
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A Képviselő-testület a rendelet 3.§-át hatályon kívül helyezi.

2.§
A rendelet 2009. szeptember 30. napján lép hatályba.”

00004 Új napirendi pont
4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A gyermekek védelméről szóló 4/2005. (II.2.) számú rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Simon István Népjóléti osztályvezető:
A rendelet módosításának indoka, hogy a szociális ellátórendszereket átadták Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül, de a feladat itt maradt. Ahhoz, hogy ezt a
feladatot a helyszínen tudják végezni, a testületnek jóvá kell hagynia. A napirendi pontok
sorrendjét azért kellett megcserélni, mert csak a testület egyetértésével lehet befogadni a
Kistérségi Társulásba és akkor lehet a feladatot végezni. Az ÁFA módosítás is indokolta, hogy
a rendeletet módosítsák. A térítési díjak nem változtak, a táblázat csak az ÁFA változást
tartalmazza.
Kérdések
Jerémiás Béláné képviselő:
Az előterjesztés 22/A §. (9) pontjával kapcsolatban kérdezi, hogy milyen gyakori a
behajthatatlan hátralék?
Simon István Népjóléti osztályvezető:
Negyedévente szokták felmérni, mértékét megjósolni nem lehet. Szociális helyzettől függően
mérséklik vagy elengedik a díjat.
Hozzászólások
Jerémiás Béláné képviselő:
A térítési díjak módosítására az ÁFA törvény módosítása miatt került sor. A törvény
rendelkezésének megfelelően 2009. július 1-től 20%-ról 25%-ra nőtt az ÁFA. Ezzel kell
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számolni a bölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetés térítési díjai esetében is. A kormánynak nem
ez az egyetlen rossz döntése, ami a családok helyzetének további romlását eredményezi.
Tájékozódott az iskolákban. Az utóbbi időben csoportnyi gyerekkel kevesebb étkezik, pedig
többen ingyen tehetnék, de nem szerzik be az ehhez szükséges dokumentumokat. Sok család
esetében az 50%-os térítési díj is meghaladja az erejüket. Van olyan iskola, ahol több tízezer
forint halmozódik fel hátralékként. Egyes étkeztetési cég ingyenebédet biztosít a
legrászorulóbb gyerekeknek. Van arra is példa, hogy kisebb halasztást követően sikerül
beszedni az elmaradt térítési díjakat. Találkozott olyan iskolával is, ahol növekszik az étkezést
igénybe vevő tanulók száma.
Kétségbeejtő lesz a helyzet jövőre, ha a kormány a jelenlegi étkeztetési normatívát a
harmadára csökkenti.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a
rendelettervezet elfogadását.
No: 6
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 15:15:53
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100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 19/2009. (IX.30.) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
19 /2009.(IX.30)
rendelete
a gyermekek védelméről szóló
4/2005. (II.2.) számú rendelet módosításáról
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1.§
A rendelet az alábbi 22/A §-sal egészül ki:
22/A. §
Térítési díj
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja
által nyújtott szolgáltatások esetén
(1)
kell
a

A személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti elhelyezést biztosító ellátás személyi
térítési díját az ellátást igénybe vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig
befizetni az ellátást nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet
Szociális Szolgáltató Központ elszámolási számlájára.

(2)

Törvényi felhatalmazás alapján a fenntartó jogkörében eljáró Társulási Tanács
(továbbiakban Társulási Tanács) a személyi térítési díjat csökkentheti vagy
elengedheti.
(3)
Társulási Tanács a személyi térítési díjat elengedi, ha az ellátott ismeretlen helyre
távozik.
(4)

Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a
kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat a személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt.

(5)
Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető
(továbbiakban
szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi
térítési díjat elengedheti, ha:
a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális,
egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – egy éven túli munkanélküliségének
fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége és/vagy tartós
keresőképtelensége miatt – a térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti.
(6)
Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság
javaslata
alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha:
a) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi
pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül,
c) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el,
d) térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg
szülő vagy gyermek esetén.
(7)
A szakmai vezető ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként
megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a szakmai vezető 15 napos
határidő
megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt
térítési díj
befizetésére. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, a szakmai vezető
a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
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(8)
A nyilvántartott díjhátralékról a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a
fenntartót.
(9)
A fenntartó a tájékoztatást követő 30 napon belül megkeresi a jegyzőt a térítési
díjhátralék
behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.
(10) A jegyző a fenntartó megkeresése alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról
a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak
alkalmazásával.
(11)

A jegyző a térítési díjhátralék behajtásának eredményéről értesíti a fenntartót.

(12)

A Társulási Tanács a jegyző javaslata alapján a személyi térítési díjhátralékot törli,
amennyiben a hátralék behajthatatlannak minősül (249/2000. Korm.rendelet (Áhsz.)
5.§. 3. pont)
2. §
A rendelet térítési díjakról rendelkező 1. sz. melléklet 1) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
1) A bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díj mindenkori ÁFÁ-val növelt étkezési
nyersanyagköltsége.
Ellátási formák:
Nyersanyag norma
Áfa
Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)
(Ft/fő/nap)
Ft/fő/nap (ÁFÁ-val)*
Bölcsőde
328
82
410 Ft
Óvoda
297
74
371 Ft
Általános iskolai menza
228
57
285 Ft
Általános iskolai napközi
350
88
438 Ft
Középiskolai menza
261
65
326 Ft
Általános iskolai kollégium
497
124
621 Ft
Középiskolai kollégium
579
145
724 Ft
*A bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak az ÁFÁ-val növelt összeget
tartalmazzák.
3.§
33) A rendelet 1. §-a 2009. szeptember 30. napján lép hatályba.
34) A rendelet 2.§-a 2009. október 1. napjától lép hatályba.”

00005 Új napirendi pont
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 45/2003.
(XII.23.) számú rendelet módosítása.
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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 rendelettervezet
elfogadását.
No: 7
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 15:16:29
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 20/2009. (IX.30.) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
20 /2009. (IX.30.)
rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról
1.§
A rendelet az alábbi 27/B. §-sal egészül ki:
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27/B.§
Térítési díj
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja
által nyújtott szolgáltatások esetén

(1)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás személyi térítési díját az ellátást
igénybe
vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni az ellátást
nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a Szociális Szolgáltató
Központ
elszámolási számlájára.
(2)

Törvényi felhatalmazás alapján a fenntartó jogkörében eljáró Társulási Tanács
(továbbiakban Társulási Tanács) a személyi térítési díjat csökkentheti vagy
elengedheti.
(3)
Társulási Tanács a személyi térítési díjat elengedi, ha az ellátott ismeretlen helyre
távozik.
(4)

Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a
kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat a személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt.

(5)
Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető
(továbbiakban
szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi
térítési díjat elengedheti, ha:
a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális,
egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – egy éven túli munkanélküliségének
fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége és/vagy tartós
keresőképtelensége miatt – a térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti.
(6)
Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság
javaslata
alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha:
a) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi
pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el,
c) halál esetén.
(7)
A szakmai vezető ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként
megtörténik- e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a szakmai vezető 15 napos
határidő
megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt
térítési díj
befizetésére. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, a szakmai vezető
a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
(8)
A nyilvántartott díjhátralékról a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a
fenntartót.
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(9)
A fenntartó a tájékoztatást követő 30 napon belül megkeresi a jegyzőt a térítési
díjhátralék
behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.
(10) A jegyző a fenntartó megkeresése alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról
a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak
alkalmazásával.
(11)

A jegyző a térítési díjhátralék behajtásának eredményéről értesíti a fenntartót.

(12)

A Társulási Tanács a jegyző javaslata alapján a személyi térítési díjhátralékot törli,
amennyiben a hátralék behajthatatlannak minősül (249/2000. Korm. rendelet (Áhsz.)
5.§. 3. pont)
2.§
A rendelet 2009. szeptember 30. napján lép hatályba.”

00006 Új napirendi pont
6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Halász Balázs képviselő:
A térítési díj hátralék elengedése esetén az önkormányzatnak kell helytállnia. Van-e erre keret
és mekkora összegre lehet számítani?
Simon István Népjóléti osztályvezető:
Tervezhetetlen, nem tudják megmondani éves szinten. Szociális, jövedelmi helyzetnek
megfelelően alakul. Külön összeg nincs rá tervezve, de amennyiben szükséges, módosítási
javaslattal állnak elő.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 8
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 15:17:54
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217/2009. Kth.
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2004. június 1. napjával létrehozott, többszörösen
módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Fődi Gabriella kistérségi irodavezető
Simon István népjóléti osztályvezető
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Orvosi rendelők bérbevétele.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Majdnem egy évet vártak az előterjesztéssel, mert azonos feltételekkel nem volt hajlandó
elfogadni a szerződést a RADIX Kft. képviselője. Megvárták, amíg a RADIX Kft. ügyvezetője
átértékelte korábbi álláspontját. Az önkormányzat egyenlő feltételekkel veszi bérbe az orvosi
rendelőket mindenhol.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 9
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 15:21:16
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218/2009. Kth.
Orvosi rendelők bérbevétele
Határozat
1./Kiskunhalas Város képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét a
RADIX Egészségügyi Szolgáltatásokat Szervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő -orvosi rendelők bérbevételéről szóló – bérleti szerződés aláírására.
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2./A megállapodásnak megfelelően a bérleti díjat 2009. január 01-től állapítja meg.
3./Amennyiben a RADIX Kft. - mint bérbeadó – a szerződésben meghatározott futamidő letelte
után bérleti díj (használati díj) módosítási igénnyel lép fel, abban az esetben a képviselőtestület vizsgálja meg és módosítsa a Naturelle Patika BT-vel kötött megállapodást és ezt a
befogadott praxisok számának megfelelően állapítsa meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
-RADIX Egészségügyi Szolgáltatásokat Szervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
-Simon István Népjóléti osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00008 Új napirendi pont
8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas, 2264/5 hrsz.-ú ingatlan és a 2256 hrsz.-ú úton kialakított
parkolóhely bérbeadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság miért nem tárgyalta az
előterjesztést?
Dr. Várnai László polgármester:
Nem parkoló kialakításával kapcsolatos az előterjesztés. Egy szerződésről van szó, ami
megalapozza, hogy önkormányzatnak ne járjon költséggel. Képviselő-testületi döntés kötelezte
az előterjesztés elkészítésére.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 10
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 15:23:18

>1026<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

16
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

66.67%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

16
0
8

100.00%

66.67%
0.00%
33.33%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

219/2009. Kth.
Kiskunhalas 2264/5 hrsz.-ú ingatlan és a 2256 hrsz.-ú úton kialakított parkolóhely
bérbeadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. részére 2009. szeptember 1-től határozatlan időre
bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező 2264/5 hrsz.-ú és a 2256 hrsz.-ú úton
kialakított parkolóhelyet és felhatalmazza a polgármestert a mellékelt bérleti szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont
9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 11
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 15:23:53

>1027<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

16
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

66.67%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

16
0
8

100.00%

66.67%
0.00%
33.33%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

220/2009. Kth.
NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
6400, Kiskunhalas, Ady E. u.4.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben
foglaltak szerinti tevékenység
85.101 Óvodai nevelés
Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.
Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által
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Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:

meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyerekeket.
541587
220/2009. Kth.
Közös igazgatású közoktatási intézmény
027560
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv

Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Óvodai nevelés
 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatok ellátása
 Sajátos nevelési igényű ( a megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő,
beszédfogyatékos, továbbá beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő)
gyermekek integrált óvodai nevelése
 Bölcsődei gyermekellátás
 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 Óvodai intézményi gyermekétkeztetés
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
 Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 80111-5 Óvodai nevelés
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok, cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai,
kisebbségi oktatási feladatok ellátása
 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
 80111-5 Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés
 85321-1 Bölcsődei gyermekellátás
 80111-5 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 55231-2 Óvodai intézményi gyermekétkeztetés
 75195-0 Munkahelyi vendéglátás
 75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
 75195-4 Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő
tevékenység
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Óvodai nevelés, ellátás
 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
 Bölcsődei ellátás
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 Óvodai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
 851011 Óvodai nevelés, ellátás
 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
 889101 Bölcsődei ellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Intézményegységei:
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Kiskunhalas, Ady E.u.4.
 Magyar Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Magyar u.16.
 Átlós Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Átlós u.21.
 Szilády Áron Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szilády Á.u.12.
Engedélyezett férőhelyek száma:
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Ady Endre Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely ( 17,25 és 30 fős csoportszoba)
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Magyar Utcai Tagóvoda 48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Szilády Áron Utcai Tagóvoda 52 óvodai férőhely ( 14,17 és 21 fős csoportszoba) és 10
bölcsődei férőhely
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Átlós Utcai Tagóvoda 51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba)
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
33. Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Telephelyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.
3665hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.
2264/1 hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.
078/59.hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u. 12. 2234 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 3665 hrsz.-ú 1969 m2 ingatlan a rajta
található 309 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar
u.16. sz.alatti 2264/1 hrsz.-ú 407 m2 ingatlan a rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas
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Átlós u.21.sz. alatti 078/59 hrsz.-ú 1416 m2 ingatlan a rajta található 203 m2 épülettel, és
Kiskunhalas Szilády Á.u.12.sz. alatti 2234 hrsz.-ú 2982 m2 ingatlan a rajta található 343 m2
nagyságú épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott
eszközök. Az óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján.
Az óvoda a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

közalkalmazotti jogviszony,

a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 181/2009.kth. számú alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
221/2009. Kth.
SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Százszorszép Óvodák
Százszorszép Óvodák
6400, Kiskunhalas, Vasút utca 2.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
85.101 Óvodai nevelés
Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.
Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által
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Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:

meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyerekeket.
541576
221/2009. Kth.
Óvoda
027567
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv

Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Óvodai nevelés
 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés
 Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés
 Óvodai intézményi gyermekétkeztetés
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység

Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 80111-5 Óvodai nevelés
 80111-5 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés
 80111-5 Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés
 55231-2 Óvodai intézményi gyermekétkeztetés
 75195-0 Munkahelyi vendéglátás
 75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Óvodai nevelés, ellátás
 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 Óvodai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai: 2010.01.01-től
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851011 Óvodai nevelés, ellátás
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés

Intézményegységei:
 Százszorszép Óvodák
Kiskunhalas, Vasút u.2.
 Lomb Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Lomb u. 5.
 Felsővárosi Tagóvoda
Kiskunhalas, Szabadság tér 3.
Engedélyezett férőhelyek száma:
 Százszorszép Óvodák
Vasút Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely (21,25 és 30 fős csoportszoba)
 Százszorszép Óvodák
Lomb Utcai Tagóvoda 87 óvodai férőhely (3 db 29 fős csoportszoba)
 Százszorszép Óvodák
Felsővárosi Tagóvoda 135 óvodai férőhely (24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba)
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Vasút u.2.
4758 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Lomb u.5
5193 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 3.
2170 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 4758 hrsz.-ú 1745 m2 ingatlan a rajta
található található 270 m2 épülettel, valamint intézményegységei vonatkozásában a Kiskunhalas
Lomb u.5. Alatti 5193 hrsz.-ú 5633 m2 ingatlan a rajta található 884 m2 épülettel, továbbá a
Kiskunhalas, Szabadság tér 3.sz. Alatti 2170 hrsz.-ú 2479 m2 ingatlan a rajta található 555 m2
épülettel.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
 A bérbeadásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban: Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 182/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.
222/2009. Kth.
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BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratának
módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai
Szakszolgálat
Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat
6400, Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
85.101 Óvodai nevelés
Az intézmény az óvodai nevelés feladatának
ellátásakor a közoktatási törvény 90.§ 81)
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.
Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyermekeket. Bölcsődei ellátás
tekintetében Kiskunhalas város illetékességi
területe a felvételi körzet. Az intézmény a
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi
területén végzi.
541565
222/2009. Kth.
Közös igazgatású közoktatási intézmény
027563
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
 Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Óvodai nevelés
 Sajátos nevelési igényű ( testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, továbbá a
megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő) gyermekek integrált óvodai nevelése
 Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbségi óvodai nevelés
 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés
 Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés
 Bölcsődei gyermekellátás
 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, feldolgozó oktatás
 Korai fejlesztés
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Óvodai intézményi gyermekétkeztetés
Pedagógiai szakszolgálat

Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
 Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 80111-5 Óvodai nevelés
 80112-6 Sajátos nevelési igényű ( testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
továbbá a megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő) gyermekek integrált óvodai
nevelése
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbségi óvodai nevelés
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés
 80111-5 Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés
 85321-1 Bölcsődei gyermekellátás
 80111-5 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 75195-4 Korai fejlesztés
 55231-2 Óvodai intézményi gyermekétkeztetés
 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
 75195-0 Munkahelyi vendéglátás
 75195-2 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
 75195-4 Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő
tevékenység
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Óvodai nevelés, ellátás
 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 Bölcsődei ellátás
 Óvodai intézményi étkezés
 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
 851011 Óvodai nevelés
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
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 889101 Bölcsődei ellátás
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Intézményegységei:
 Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat
Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
 Bajza Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.
Engedélyezett férőhelyek száma:
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda
256 óvodai férőhely( 2 db 20, 3 db 22 és 6 db 25 fős
csoportszoba) 20 bölcsődei férőhely
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bajza Utcai Tagóvoda
87 óvodai férőhely és 10 bölcsődei férőhely( 3 db
29 fős csoportszoba)
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.
4730/21 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2
630/1 hrsz.
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta
található 2283 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó
Ervin u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény
a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 178/2009.kth. számú alapító okirat hatályát veszti.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető,
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
223/2009. Kth.
FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítását
az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:

Felsővárosi Általános Iskola
Felsővárosi Általános Iskola
6400, Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
85.20 Alapfokú oktatás
Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát
el. Működési területe Kiskunhalas város illetve
Pírtó község közigazgatási területe a fenntartó
által meghatározott felvételi körzet szerint.
Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat tanulókat.
340995
223/2009. Kth.
Általános iskola
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OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:

Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

027805
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete, Pírtó Község Önkormányzata a
társulási szerződésben foglaltak alapján
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas-Pírtó Mikrotérségi Oktatási
Társulás(Kiskunhalas, Hősök tere 1.)a társulási
szerződésben foglaltak alapján
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
6414, Pírtó, Dózsa György u.19.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
 Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás
 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása
 Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása
 Iskolarendszerű felnőttoktatás
 Diáksport
 Könyvtári tevékenység
 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
 Sajátos nevelési igényű tanulók (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel
küzdő tanulók) nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása
 Általános iskolai étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Munkahelyi vendéglátás
 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
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Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás
 80511-3 Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos oktatás
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai,
kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai,
kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
 80123-6 Iskolarendszerű felnőttoktatás
 92403-6 Diáksport
 92312-7 Könyvtári tevékenység
 80121-4 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 80121-4 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált
nevelése, oktatása
 55232-3 Általános iskolai közétkeztetés
 75195-0 Munkahelyi vendéglátás
 52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
 93093-2 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
 75195-2 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 14.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
1-4.évolyamon
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
5-8.évfolyamon
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 Könyvtári szolgáltatások
 Munkahelyi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi étkeztetés
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Vállalkozási tevékenysége::
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját.
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
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Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
 852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam)
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123 Könyvtári szolgáltatások
 821100 Összetett adminisztratív szolgáltatások
 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Intézményegységei: Felsővárosi Általános Iskola Pírtói Tagintézmény
6414 Pírtó Rákóczi u.32.
Évfolyamai:1-8.évfolyam (8. évfolyam)



Engedélyezett férőhelyek száma:
 1-4.évfolyam 337 tanuló
 5-8.évfolyam 390 tanuló ebből
Pírtói Tagintézmény 1-8.évfolyam 120 tanuló
összesen: 847 tanuló
 Felnőttoktatás 30 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 5.
2167 hrsz.
6414 Pírtó Rákóczi u. 2.
37 hrsz.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 372 hrsz.-ú 6967 m2 területű ingatlan a rajta található 3820 m2 iskola,
tornaterem, ebédlő épülettel, továbbá a Szabadság tér 5.sz. Alatti 2167 hrsz. számú 953 m2
területű ingatlan a rajta található 130 m2 alapterületű épülettel. A Pírtói Tagintézmény
vonatkozásában: Pírtó Rákóczi u.2.sz. Alatti 37 hrsz.-ú ingatlan a rajta található 1-8.évfolyamos
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oktatáshoz szükséges épületekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyontárgyakat a
nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint
a fenntartók vagyonrendelete alapján.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás elkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a
jegyző látja el. Az iskola igazgatójának kinevezésekor a Kiskunhalas-Pírtó Intézményfenntartó
Oktatási Társulás társulási szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony, a

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 184/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
224/2009. Kth.
FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Fazekas Általános Iskola
6400, Kiskunhalas, Fazekas Gábor u.1.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
85.20 Alapokú oktatás
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Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát
el. Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyerekeket.
341091
224/2009. Kth.
általános iskola
027804
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
 Általános iskolai napközi otthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás
 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatainak ellátása
 Diáksport
 Könyvtári tevékenység
 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
 Sajátos nevelési igényű tanulók/megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő
tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása
 Általános iskolai étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Munkahelyi vendéglátás
 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
 80511-3 Általános iskolai napközi otthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai,
kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
 92403-6 Diáksport
 92312-7 Könyvtári tevékenység
 80121-4 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 80121-4 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók/ megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
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organikus okokra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel
küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása
 55232-3 Általános iskolai étkeztetés
 75195-0 Munkahelyi vendéglátás
 52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
 75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 14.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 14.évolyamon
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 58.évfolyamon
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége:
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját.
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től:
 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
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 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8.(8.évolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4.évfolam 306 tanuló
5-8.évfolyam 300 tanuló
összesen: 606 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas 630/1 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 630/1 hrsz.-ú 9369 m2 ingatlan a rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem. A
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktatató feladatainak ellátására
szabadon használhatja, a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján.
Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony
 munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 183/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
225/2009. Kth.
KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítása
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Határozat
A Képviselő-testület a KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítását
az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR 08):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Kertvárosi Általános Iskola
Kertvárosi Ált. Isk.
6400, Kiskunhalas, Nyírfa utca 23.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
85.20 Alapfokú oktatás
Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát
el. Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe, Imrehegy község
közigazgatási területe a Kiskunhalas város és
Imrehegy község által kötött oktatási
megállapodásának megfelelően, a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyerekeket
341552
225/2009. Kth.
Általános iskola
027807
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
 Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás
 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tatozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatok ellátása
 Diáksport
 Könyvtári tevékenység
 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 Integrációs és képesség- kibontakoztató felkészítés
 Sajátos nevelési igényű tanulók(megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő
tanulók) nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása
 5-8. évfolyamos tanulók általános iskolai oktatása-nevelése a Kiskunhalas Város
Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata által kötött oktatási megállapodás
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alapján
 Általános iskolai étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
 80511-3 Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai,
kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
 92403-6 Diáksport
 92312-7 Könyvtári tevékenység
 80121-4 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 80121-4 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált
nevelése, oktatása
 55232-3 Általános iskolai étkeztetés
 75195-0 Munkahelyi vendéglátás
 75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
 52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 14.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 58.évfolyamon
 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
1-4.évolyamon
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
5-8.évfolyamon
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenység
 Munkahelyi étkeztetés
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját.
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
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Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től:
 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8.évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4. évfolyam 208 tanuló
5-8.évfolyam 270 tanuló
összesen: 478 tanuló
Feladat ellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 2884/1 hrsz.-ú 15325 m2 ingatlan a rajta található 3380 m2 iskola és
tornaterem épülettel, továbbá gyakorló kerttel, szabadtéri sportlétesítményekkel. A feladatok
ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola
a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás elkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a
jegyző látja el. A 1992. évi XXXIII. tv. a Közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.) és a
1993. évi LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban: Ktv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 185/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
226/2009. Kth.
SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:



Szűts József Általános Iskola
Szűts J. Ált. Iskola
6400, Kiskunhalas, Köztársaság u.9.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
85.20 Alapfokú oktatás
Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát
el. Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyerekeket.
341507
226/2009. Kth.
Általános iskola
027806
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
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Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás
Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
oktatási feladatok ellátása
 Kiskunhalas és vonzáskörzetében kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezése,
koordinálása
 Diáksport
 Könyvtári tevékenység
 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 Integrációs és képesség- kibontakoztató felkészítés
 Sajátos nevelési igényű tanulók(megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő
tanulók) nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása
 Általános iskolai étkeztetés
 Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
 Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
 80511-3 Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthon ellátás
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok:cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai,
kisebbségi oktatási feladatainak ellátása
 92403-6 Diáksport
 92312-7 Könyvtári tevékenység
 80121-4 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 80121-4 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált
nevelése, oktatása
 55232-3 Általános iskolai étkeztetés
 75195-0 Munkahelyi vendéglátás
 75195-2 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
 52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
 80541-0 Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 14.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 58.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
1-4.évolyamon
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
5-8.évfolyamon
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
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 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi étkeztetés
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját.
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása,
üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
 1-4.évfolyam 234 tanuló
 5-8.évfolyam 300 tanuló
összesen: 534 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon: Kiskunhalas, 3668 hrsz.-ú ingatlan
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő Köztársaság u.9. Szám alatti 3668 hrsz.-ú 6287 m2 ingatlan a rajta található
2905 m2 területű iskola, konyha és tornaterem. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a
leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a
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nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint
a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a
jegyző látja el.
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról(továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 Közalkalmazotti jogviszony, a

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 186/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
227/2009. Kth.
BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Bernáth Lajos Kollégium
Bernáth Lajos Kollégium
6400, Kiskunhalas, Bajza utca 1/a.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
A kollégium körzeti feladatokat lát el. Önálló
beiskolázást nem folytat. A kollégium a felvételt
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Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

nyert gyermekeknek, tanulóknak férőhelyet
biztosít, lehetőséget nyújt az önképzés,
önmegvalósítás, a tehetség kibontakoztatására,
elősegíti művelődésüket, testedzésüket, a
szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését.
Körzetét az oktatási intézményekbe felvett tanulók
lakóhelye határozza meg.
341518
227/2009. Kth.
Kollégium
037953
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók
számára
 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi
nevelési-oktatási feladatainak ellátása
 Könyvtári tevékenység
 Kollégiumi intézményi étkezés
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
 55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyerekek,
tanulók számára
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai,
kisebbségi nevelési-oktatási feladatainak ellátása
 92312-7 Könyvtári tevékenység
 55233-4 Kollégiumi intézményi étkeztetés
 75195-0 Munkahelyi vendéglátás
 75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi étkeztetés
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás.
Alap tevékenysége 2010.01.01-től
 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
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Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
 Könyvtári szolgáltatások
 Egyéb étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a kollégiumban működő diákkörök munkáját, a szabadidős és
sporttevékenységet. A kollégiumi kapacitás jobb kihasználtsága érdekében, nyáron, tavaszi, téli
szünetben turizmus, sportrendezvények céljára az intézmény bérbe adható. Az intézményben
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, a mindennapos testedzést és az intézményben működő diáksportkör munkáját. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.


Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása,
üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára.
 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelés
 855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
 855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910123 Könyvtári szolgáltatások
 562919 Egyéb étkezés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Intézményegységei: nincsenek
Engedélyezett férőhelyek száma: 204 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a. 569.hrzs.-ú
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 596 hrsz.-ú 5168 m2 területű ingatlan a
rajta található 3224 m2 kollégiumi épülettel, konyhával. A feladatok ellátásához rendelkezésre
állnak a leltár szerinti nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó
jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. A kollégium a rendelkezésre álló
helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe adhatja.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról(továbbiakban:Kötv.) alapján
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 187/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
228/2009. Kth.
II. RÁKÓCZI FERENC MEZŐGAZDASÁGI, KÖZGAZDASÁGI,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítása

INFORMATIKAI

Határozat
A Képviselő-testület a II. RÁKÓCZI FERENC MEZŐGAZDASÁGI, KÖZGAZDASÁGI,
INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:
Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Szakközépiskola Informatikai Szakközépiskola
és Kollégium
II. Rákóczi F. Szki. és Koll.
6400, Kiskunhalas, Kossuth L. utca 39.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység és a
szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI.
Törvényekben foglaltak szerinti tevékenység
85.31 Általános középfokú oktatás
Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el.
338877
228/2009. Kth.
Közös igazgatású közoktatási intézmény
027977
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
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Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
 Diáksport
 Könyvtári tevékenység
 Oktatható szakmák:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus
Pénzügyi szakügyintéző
 Kollégiumi intézményi étkezés
 Iskolai intézményi étkezés
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
 Egyéb nem bolti kereskedelem
 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások
 Egyéb szálláshely szolgáltatás
 Üdültetés
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
 80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
 55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
 80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
 80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
 92403-6 Diáksport
 92312-7 Könyvtári tevékenység
 55233-4 Kollégiumi intézményi étkezés
 55232-3 Iskolai intézményi étkezés
 75195-0 Munkahelyi vendéglátás
 75195-2 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
 52691-5 Egyéb nem bolti kereskedelem
 93093-2 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások
 55142-5 Egyéb szálláshely szolgáltatás
 55141-4 Üdültetés
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 A jóváhagyott pedagógiai program alapján:
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- nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
- nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolai oktatás
Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 546210100000000
- felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 558100100105510
Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 3436 01
- szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Diáksport
 Könyvtári tevékenység
 Kollégiumi intézményi étkezés
 Iskolai intézményi étkezés
Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
 Egyéb nem bolti kereskedelem
 Egyéb szálláshely szolgáltatás
 Üdültetés
 Egyéb vendéglátás
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Médiareklám
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját.
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása,
üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től:
 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13)
 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
 853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 854211 Felsőfokú szakképzés
 853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
 853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
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960900
479909
559099
552001
562920
479901
731200

M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Egyéb m.n.s. Szálláshely szolgáltatás
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Médiareklám

Intézményegységei: 6400, Kiskunhalas, Majsai út 1. Kollégium
Évfolyamai:
9-12. (4 évf.)
13-14. (2 évf.)
Engedélyezett férőhelyek száma:
9-12. évf. 420 fő
13-14. évf. 210 fő
összesen 630 fő
kollégiumi férőhelyek 50 fő
Szakképesítés, tanulmányi terület: informatika, mezőgazdaság, közgazdaság
Oktatható szakmák és szakképesítések:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
Pénzügyi szakügyintéző
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. Tanműhely
6400 Kiskunhalas, Bokréta u. 1. Tanműhely ( számítástechnika)
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 43. Csillagvizsgáló
6413 Kunfehértó, Kárász u.4. Pihenőház
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 4752 hrsz.-ú 5927 m2 területű és 4753 hrsz.-ú 3797 m2
(számítástechnika), a 6022/1 hrsz.-ú 40622 m2 területű ingatlan (kollégium),
34404 m2 területű ingatlan (tanműhely), 4751/2A/16 és 4751/2A/17 hrsz.-ú
ingatlan (Csillagászati Obszervatórium),illetve a 1494/2 hrsz.-ú 1057 m2
(Kunfehértó Kárász u. 4. Pihenőház ) a rajta levő épületekkel.

területű ingatlan
a 6022/3 hrsz.-ú
2x34 m2 területű
területű ingatlan

Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
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-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 189/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
229/2009. Kth.
BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:
Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Bibó István Gimnázium
Bibó-gimnázium
6400, Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
85.31 Általános középfokú oktatás
Országos beiskolázási terület lát el.
338866
229/2009. Kth.
Gimnázium
027951
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
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szerv
Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatása
 Általános iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás
 Diáksport
 Könyvtári tevékenység
 Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Munkahelyi vendéglátás
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatása
 80121-4 Általános iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás
 92403-6 Diáksport
 92312-7 Könyvtári tevékenység
 55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
 75195-0 Munkahelyi vendéglátás
 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
 75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
 52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében felkészíteni a
tanulókat az érettségi vizsga megszerzésére.
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
 Diáksport
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi étkeztetés
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját.
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.)
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
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855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai:
 7-12. (6.évfolyam)
 9-12. (4.évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
 nappali 7-12. évfolyam 200 tanuló
 nappali 9-12.évfolyam 420 tanuló
összesen: 620 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Szász Károly u.21.
2604/14 hrsz. ingatlan
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 2604/14 hrsz.-ú 48509 m2 területű ingatlan a rajta található 5817 m2 iskola,
tornaterem épületekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti
nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató
feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó
vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni,
illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzati
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.


Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a
jegyző látja el.
--1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 Közalkalmazotti jogviszony,
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 188/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
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Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
230/2009. Kth.
VÁROSI BÖLCSŐDE alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a VÁROSI BÖLCSŐDE Alapító Okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:
Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Bölcsődei ellátás
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Intézményi vagyon működtetése
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 85321-1 Bölcsődei ellátás
 75195-4 Intézményi vagyon működése
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Bölcsődei ellátás

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Bölcsődéje
6400, Kiskunhalas, Május 1.tér 3/A
A személyes gondoskodást nyújtó ellátás 1993.évi
III. törvény és a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI.törvény
889101 Bölcsődei ellátás
Kiskunhalas Város
633138
230/2009. Kth.
Bölcsőde
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv

Kiegészítő tevékenysége:
 M.n.s egyéb személyi szolgáltatás
 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
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kapacitásai terhére bevételt szerezhet. Bérletbe adásra akkor van lehetősége, ha az nem
akadályozza az intézményben folyó munkát.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
 889101 Bölcsődei ellátás
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 562917 Munkahelyi étkeztetés
Intézményegységei: nincsenek
Engedélyezett férőhelyek száma: 40 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Május 1.tér 3/A 2254 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő,
2254 helyrajzi számú 1760 m2 ingatlan a rajta található 207 m2 épülettel. A feladatok
ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A Kiskunhalas Város Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell
eljárni.
 A bölcsőde a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
bízza meg.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1997. évi
XXXI. tv a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyer) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 Közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 192/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
231/2009. Kth.
MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁR alapító okiratának módosítása
Határozat
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A képviselő-testület a MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁR Alapító Okiratát az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Intézmény neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:
Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Martonosi Pál Városi Könyvtára
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A 1997.évi CXL. Törvény
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
Kiskunhalas Város
542133
231/2009. Kth.
Városi könyvtár
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv

Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
 Könyvtári tevékenység
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 A szórakoztatás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység
 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 Könyvkiadás
 Egyéb kiadói tevékenység
 Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás
 Könyv kiskereskedelem
 Iskolai könyvtári feladatok ellátása az alábbi intézmények vonatkozásában a 11/1994. (VI. 8)
MKM rendelet 3.számú melléklete alapján: a Fazekas Gábor U.i Általános Iskola,
Felsővárosi Általános Iskola, Kertvárosi Általános Iskola, Szűts József Általános Iskola, Bibó
István Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Mg.i Szakközépiskola
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 92312-7 Könyvtári tevékenység az 1997.évi CXL. Törvény alapján, különös tekintettel az 55.§
és a 65§-ban foglaltakra
 75195-6 a szórakoztatás, kultúra,sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Könyvkiadás
 Egyéb kiadói tevékenység
 Könyv-kiskereskedelem
Kiegészítő tevékenysége:
 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
 M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás
Vállalkozási tevékenysége: Az intézményi vállalkozói tevékenységet nem folytat. Szabad
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kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 581100 Könyvkiadás
 581900 Egyéb kiadói tevékenység
 476100 Könyv-kiskereskedelem
 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 932919 M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
 932918 M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyen lévő 4889 hrsz. 4232 m2 ingatlan, a rajta található
868 m2 épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
eszközök. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a könyvtári feladatok ellátására szabadon
használhatja.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
 A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése: A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról
(továbbiakban:Kjt.) és
a végrehajtásáról, egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.)
kormányrendelet, valamint az 1997. évi CXL. Tv. a Muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 Közalkalmazotti jogviszony,
 a munka törvénykönyve alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 191/2009.kth. számú alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
232/2009. Kth.
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KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK alapító okiratának
módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratát
az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
6400, Kiskunhalas, Kuruc V.tere 17.
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.
Törvény
84.11 Általános közigazgatás
Kiskunhalas Város

340247
232/2009. Kth.
Kisegítő Szolgálat
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
2. Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai: TEÁOR szám: 84.11 Szakfeladat
szám: 75175-7
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
 Óvodai intézményi étkezés: TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladat szám: 55231-2
 Munkahelyi vendéglátás: TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladat szám: 55241-1
 Intézményi étkezés: TEÁOR szám: 84.11, Szakfeladat szám: 75195-0
 Közoktatási intézménybe végzett kiegészítő tevékenység TEÁOR szám: 84.11, Szakfeladat
szám: 75195-2
 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményben végzett kiegészítő tevékenység
TEÁOR: 84.11, Szakfeladat szám: 75195-4
 Központi orvosi ügyeleti feladatok: TEÁOR szám: 86.21, Szakfeladat szám: 85121-9
 Védőnői szolgálat: TEÁOR szám: 86.90, Szakfeladat szám: 85129-7
 Anya, gyerek csecsemővédelem: TEÁOR szám: 86.90, Szakfeladat szám: 85191-2
 Iskolaorvosi szolgálat: TEÁOR szám: 86.22, Szakfeladat szám: 85126-4
 Máshová nem sorolt sporttevékenység: TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladat szám: 92602-9
Szakfeladatai 2009.12.31-ig
 75175-7 Önkormányzati intézmények, ellátó, kisegítő szolgálatai
 55231-2 Óvodai intézményi étkezés
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55241-1 Munkahelyi vendéglátás
75195-0 Intézményi étkezés
75195-2 Közoktatási intézményekbe végzett kiegészítő tevékenység
75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő
tevékenység
 85121-9 Központi orvosi ügyeleti feladatok
 85129-7 Védőnői szolgálat
 85191-2 Anya, gyerek csecsemővédelem
 85126-4 Iskolaorvosi szolgálat
 92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi,területi szinteken
Kiegészítő tevékenysége:
 Óvodai intézményi étkeztetés
 Munkahelyi étkeztetés
 Éttermi, mozgó vendéglátás
 Háziorvosi ügyeleti ellátás
 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját
kapacitása terhére bevételeket képezhet.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása,
üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
 841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás
 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Intézményegységei: nincsenek
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
 KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V.tere 17.
 Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5.
 Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.2.
 Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
 Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.2.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja
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el.
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a
végrehajtásáról, egyes kérdések rendezésére vonatkozó 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről és a 2008. évi CII. Tv. a költségvetés alapján.
Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével:
a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon- két évet meg nem haladó- határozott időtartamú
bérbeadás útján történő hasznosítására.
b) a használatban, kezelésében lévő 300.000-1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi eszköz értékesítése
és vásárlása.
 behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft értékhatár alatt.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
feladatellátást. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Közalkalmazotti jogviszony, a Munka
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
megjelölése:

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 190/2009.kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
233/2009. Kth.
HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG alapító okiratának módosítása
Határozat
A Képviselő-testület a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratát az alábbiak
szerint határozza meg:
Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság
6400, Kiskunhalas, Kőrösi út 21.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény szerinti
tevékenység
842520 Tűzvédelmi tevékenységek
541554
233/2009. Kth.

Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest XIV. kerület. Mogyoródi út 43.
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnokát a városi önkormányzat Képviselőtestülete az 1996.évi XLIII. törvény szerint
határozatlan időre nevezi ki. A kinevezés előtt
ki kell kérni az illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgató véleményét.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közhatalmi költségvetési szerv (rendvédelmi szerv)
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Irányító szerv neve:
Szakmai felügyeleti szerve:
Székhelye:
Vezetőjének kinevezési rendje:

Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Alap tevékenysége: 2009.12.31-ig
75166-9 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
75166-9 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás:

A tűzoltóság egyéb beavatkozást az érdekelt kérelmére és költségére végezhet, amely a
riaszthatóság megtartása mellett, a szabad kapacitás terhére történhet.
(A 34/1996(XII.28.) és a 37/1997 (VI.11.) BM rendeletek alapján.)
- Légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelésének karbantartása, ellenőrzése:
- a gázálarc karbantartása, ellenőrzése TEÁOR 33.10 Orvosi műszer gyártása,
 a katonai, rendvédelmi felszerelésének karbantartása, ellenőrzése: TEÁOR 25.13 Egyéb
gumitermékek gyártása.
 Légző palackok töltése: TEÁOR 24.11 Ipari gáz gyártása.
- Kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése:
- ha az ellenőrzést a javítással együtt végzik: TEÁOR 29.24, máshová nem sorolt egyéb általános
gép gyártása
- ha csak az ellenőrzést végzik: TEÁOR 74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés.
- Tűzoltótömlők nyomáspróbázása: TEÁOR 74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés.
- Tűzcsap: - karbantartás: TEÁOR 29.13, Csap, szelep gyártása
- ellenőrzése: TEÁOR 74.30, Műszaki vizsgálat, elemzés
- Vízeltávolítás, vízszívatás:TEÁOR 74.84 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet
segítő szolgáltatás
- Vízszállítás: TEÁOR 60.24 Közúti teherszállítás
- Fakivágás:
- mezőgazdasági vagy erdőterületen, illetve mezőgazdasági termelés érdekében végezve: TEÁOR
02.02. Erdőgazdálkodási szolgáltatás,
- közterületen, község, város belterületén, intézmény, gyár, vasútállomás, kert, park
területén végezve:TEÁOR 01.41. Növénytermesztési szolgáltatás,
- építés előkészítése során végzett fakitermelés: TEÁOR 45.11, Épületbontás, földmunka
- Magasban végzett munka végrehajtása:
- Ereszcsatorna tisztítás: TEÁOR: 74.70 Takarítás, tisztítás
- Tetőjavítás:TEÁOR:45.22 Tetőszerkezeti építés, tetőfedés, vízszigetelés.
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- Magas épületekbe való behatolás kívülről: 45. Építőipar a tevékenységének megfelelő
szakágazat.
- Reklámok, transzparensek kifüggesztése: TEÁOR: 74.40 Hirdetés
- Épületek, építmények bontási munkálatai: TEÁOR 45.11 Épületbontás, földmunka
- Daruzás:
- a fel és lerakás, valamint átrakás a szállításhoz kapcsolódóan: TEÁOR 63.11 Rakomány kezelése.
- anyagmozgatás nem áruszállítással összefüggésben: TEÁOR 74.84. Máshová nem sorolt egyéb
gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás.
- Teherfuvarozás: TEÁOR 60.24 Közúti teherszállítás.
- Rendezvények tűzvédelmi biztosítása: TEÁOR 74.84 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás.
- Mozgásképtelen gépjárművek szállítása. TEÁOR 60.24 Közúti teherszállítás
- Tárgykiemelés. TEÁOR 74.84 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás.
- Automatikus tűzjelzések fogadása speciális fogadóközpont létrehozásával. TEÁOR 64.20 Távközlés
- A tűzoltóság ingatlanainak eseti bérbeadása. TEÁOR 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerinti
tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez, illetőleg közreműködik közvetlen tűz- és
robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában, ennek érdekében állandó készenléti
szolgálatot tart. A tűzoltóparancsnok eljár a tűzvizsgálatban, a tűzvédelmi ellenőrzés során és
szakhatósági ügyekben, valamint I. fokú tűzvédelmi hatósági feladatokat lát el. A Riasztási és
Segítségnyújtási Terv alapján a működési területen kívüli vonulások biztosítása.
8425 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem
84252 Tűzvédelmi tevékenységek
842521-1 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
842522-1 Megelőzés, (szak) hatósági tevékenység
Illetékességi területén ellátja a tűzvédelmi tevékenységet
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Kiegészítő tevékenysége a 2010. január 01.től hatályos szakfeladat szerint:
842521-2 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
A tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól szóló 37/199. (VI.11.) BM
rendelet, a tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, szakfelszerelések
rendeltetéséről eltérő használatának szabályairól szóló 34/1996. (XII.29.) BR rendelet szerint:
 Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás
 légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenőrzése
 légzőpalack töltése
 kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése
 tűzoltótömlők nyomáspróbázása
 tűzcsapellenőrzés, karbantartás
 vízeltávolítás, vízszívatás, vízszállítás
 fakivágás, fanyesés
 magasban végzett munka végrehajtása
 épületek,építmények, bontási munkálatai
 daruzás
 teherfuvarozás
 rendezvények, építmények, épületek tűzvédelmi biztosítása
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 mozgásképtelen gépjárművek szállítása speciális autómentővel
 tárgykiemelés
 automatikus tűzjelzések fogadása speciális fogadóközpont létrehozásával
 speciális eszközök és gépjárművek, ingatlanok bérbe adása
 A kiegészítő tevékenység végzése nem veszélyezteti az alaptevékenység ellátását.
Kisegítő tevékenysége: nincs
Vállalkozási tevékenysége: nincs
Szakfeladatai:2010.01.01-től
8425 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem
84252 Tűzvédelmi tevékenységek
842521-1 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
842522-1 Megelőzés, (szak) hatósági tevékenység
Illetékességi területén ellátja a tűzvizsgálati tevékenységet.
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
 illetékessége:
A Kiskunhalai Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság illetékességi területe, a hatályos rendelet
alapján:
1.Balotaszállás
2. Borota
3. Csólyospálos
4.Harkakötöny
5. Jánoshalma
6. Kelebia
7. Kéleshalom
8. Kiskunhalas
9. Kiskunmajsa
10.Kisszállás
11.Kömpöc
12. Kunfehértó
13. Mélykút
14. Pírtó
15. Szank
16. Tompa
17.Zsana
 Működési területe:
A Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési területe, a hatályos rendelet
alapján:
Elsődleges működési körzet:
1.Balotaszállás
2.Csólyospálos
3. Harkakötöny
4.Kelebia
5.Kiskunhalas
6. Kiskunmajsa
7. Kisszállás
8 Kömpöc
9. Kunfehértó
10.Pirtó
11. Tompa
12. Zsana
13. Szank
Segítségnyújtási működési körzetek:
A/ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok működési területe:
1. Baja
2. Kalocsa
3. Kecskemét
4.Kiskőrös
5. Kiskunfélegyháza
6. Szeged
B/ Önkéntes tűzoltóságok működési területe:
1. Bácsalmás
2. Jánoshalma
3. Kecel
4. Kerekegyháza
5. Ruzsa
6. Lajosmizse
7. Soltvadkert
8. Szabadszállás
A feladatellátást szolgáló vagyon:
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, a kiskunhalasi 6398/8. hrsz alatt felvett 1 ha
9955m2 alapterületű, tűzoltóság művelési ágú, Kiskunhalas, Kőrösi út 21. számú ingatlan a
használatába-adási szerződésben meghatározott megállapodás szerint, valamint az intézmény
vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. Feladatainak ellátásához
rendelkezésre bocsátott vagyon fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos
költségeket az intézmény viseli.
Ellátott feladatok és tevékenységek forrásai:
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A Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által ellátott és jelen Alapító Okiratban felsorolt
feladatoknak és tevékenységeknek forrásait az intézmény mindenkori költségvetése tartalmazza, amely
részét képezi Kiskunhalas Város Önkormányzata mindenkor hatályos költségvetési rendeletének és
annak módosításainak.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tagjai
hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltók, akik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálatai viszonyáról szóló 1996.évi XLIII. Évi törvény hatálya, valamint közalkalmazottak, akik a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény hatálya alá tartoznak.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 193/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Intézményvezető
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
234/2009. Kth.
KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA alapító okiratának módosítása
Határozat
A Képviselő-testület KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Alapító
Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
Intézmény neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A hivatal állami feladataként ellátandó
alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében az
önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása.
841112
Kiskunhalas Város közigazgatási területe,
valamint azon települések, melyekkel
kapcsolatban jogszabály területi feladatellátást
állapít meg.
338800
234/2009. Kth.
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Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közhatalmi költségvetési szerv

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Alap tevékenysége és szakfeladatai :2009.12.31-ig
 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
 01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
 63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 75114-2 Területi igazgatási szervek tevékenysége
 75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
 75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
 75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
 75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
 75129-6 Máshová nem sorolt szervek tevékenysége
 75167-0 Polgári védelmi tevékenység
 75182-3 Vízügyi szakigazgatás
 75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
 75187-8 Közvilágítási feladatok
 75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása
 75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolása
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
 85201-8 Állategészségügyi tevékenység
 85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátásoknak
 85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
 92402-5 Verseny- és élsport
 92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig
3. nincs
Alaptevékenysége és Szakfeladatai 2010.01.01-től
 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
 360000 Víztermelés,- kezelés,- ellátás
 841111 Törvényhozás
 841112 Önkormányzati jogalkotás
 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
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841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889951 Átmeneti járadék
889952 Rendszeres szociális járadék
889953 Egészségkárosodási járadék
889954 Rokkantsági járadék
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
931201 Versenysport- tevékenység és támogatása

Intézményegységei:
Kisegítő tevékenysége: nincs
Vállalkozási tevékenysége: nincs
A hivatal előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: Teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv.
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
Feladatellátást szolgáló vagyon:
Vagyon feletti rendelkezés:
A hivatal vezetőjének kinevezési rendje:
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 36.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint- pályázat alapján-, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi
XXIII. törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A
kinevezés határozatlan időre szól. A hivatalt a jegyző vezeti.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény,
 a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 125/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Intézményi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00010 Új napirendi pont
10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Oktatási intézmények minőségirányítási programja 2008/2009. tanéves
értékelésének elfogadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Jerémiás Béláné képviselő:
A közoktatásról szóló törvény 40.§-a értelmében az intézményi minőségirányítási program
határozza meg az intézmények működésének hosszútávra szóló terveit és a megvalósítását
szolgáló elképzeléseket. A megvalósulásukat a tanév végén értékelik.
A városban működő óvodák, iskolák, középiskolák, diákotthonok magas szinten látják el a
feladatukat. Minőségirányítási programjukat az országos átlag felett teljesítik. Azokban az
iskolákban nem sikerül így teljesíteni, ahol nagyon magas a halmozottan hátrányos helyzetű
diákok száma. A szülők elégedettek az óvodákkal, mert elvárásaik teljesülnek és szeretetteljes
légkörben nevelik a gyermekeket. Az általános és középiskolákban a tehetséggondozás magas
szinten folyik, amit a versenyeredmények is alátámasztanak. A szülők pedig örülnek, hogy
ilyen nívós intézményekben tanulhatnak gyermekeik.
Gratulál az intézményeknek és további eredményes munkát kíván nekik.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati
javaslat elfogadását.
No: 12
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235/2009. Kth.
Oktatási intézmények minőségirányítási programja 2008/2009. tanéves értékelésének
elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat;
Napsugár Óvodák és Bölcsőde;
Százszorszép Óvodák;
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola;
Felsővárosi Általános Iskola;
Kertvárosi Általános Iskola;
Szűts József Általános Iskola;
Bernáth Lajos Kollégium;
Bibó István Gimnázium;
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium
intézményi minőségirányítási programja 2008/2009. éves értékelését jóváhagyja.











Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Érintett intézmények vezetői,
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00011 Új napirendi pont
11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „2009/2010 tanévben indítható csoportok, osztályok módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
Az előterjesztés fejlécében a május szó véletlenül benne maradt, természetesen szeptember 28ról van szó, kéri javítani. Két alkalommal tárgyalja a képviselő-testület az iskolák létszámait.
Először tavasszal, amikor látják, hogy mennyien jelentkeztek. Ez meg is történt májusban. A
nyár folyamán költöznek a családok, ezért ősszel is szükség van egy korrigálásra. A
normatíva igénylésénél a sajátos nevelési igényű gyermekek egyes esetekben kétszeres, más
esetekben háromszoros szorzóval jelennek meg. Ez történt itt is.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati
javaslat elfogadását.
No: 13
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236/2009. Kth.
2009/2010 tanévben indítható csoportok, osztályok módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX
törvény 3. számú melléklet II. rész 7. pontja értelmében a 2009/2010. tanév
eleji létszámok túllépésének engedélyezését a Fazekas Gábor Utcai Általános
Iskola 3. évfolyamán az alábbiak szerint módosítja:
Iskola, évfolyam
Kt.
Tanév eleji engedélyezett létszám
szerinti
maximális
létszám
26 fő Felülbírálati kérelmek 2007. évi elbírálása,
Fazekas Gábor Utcai Általános
Iskola
SNI számított létszáma és a körzetbe
költözők miatt 32 fő
Fazekas Gábor Utcai Általános
26 fő Felülbírálati kérelmek 2007. évi elbírálása,
Iskola
SNI számított létszáma és a körzetbe
költözők miatt 30 fő
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Nagy Czirok Lászlóné intézményvezető,
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00012 Új napirendi pont
12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Civil Alap Közalapítvány megszüntetése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Aradszky Lászlóné (ÜGYREND) képviselő:
A képviselők közül többen hiányoznak, ezért szünet elrendelését javasolja.
Dr. Várnai László polgármester:
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A határozatképesség továbbra is biztosított.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Véleménye szerint a civil szervezeteknek biztonságosabb támogatási rendszer az, ha egy
közalapítvány folyósítja a támogatást. Érti, hogy miért kell megszüntetni a Civil Alap
Közalapítványt. Kéri, hogy fontolja meg a képviselő-testület egy hasonló közalapítvány
létrehozását a közeljövőben, ami a civil támogatás politikamentességének az egyik záloga.
Lukács László alpolgármester:
Többször találkoztak azzal a problémával, hogy nem sikerült kuratóriumot kinevezni. A 7
közalapítvány közül a Civil Alap Közalapítvány az, amely saját magának is számfejtett bért.
Az utóbbi másfél évben is felvette a bérét az elnök, aki nem volt hajlandó lemondani. A
közalapítványi forma egy túlhaladott állapot. A nemzeti alapok kezelését sem közalapítványok
rendelik el, hanem az Európai Szociális Alap (továbbiakban: ESZA), ami nem alapítványi
bejegyzésű. Az előterjesztésben is szerepel, hogy a közhasznú szervezetekre kiterjesztett
módon a nonprofit kft. nagyobb jogosítványokkal rendelkezik, mint egy közalapítvány. A
pályázati források elnyerésénél előnyösebb. Részben egyetért Dr. Komáromi Szilárd képviselő
által elmondottakkal. Személyesen is közreműködött a Civil Alap Közalapítvány
létrehozásában és elnevezésének kigondolásában, ennek ellenére úgy gondolja, hogy
előnyösebb, ha megszűnik.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati
javaslat elfogadását.
No: 14
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237/2009. Kth.
A Civil Alap Közalapítvány megszüntetése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Civil Alap Közalapítvány megszüntetése tárgyában
benyújtott előterjesztést elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00013 Új napirendi pont
13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „Kiskunhalas, Dong-ér völgyi út II. (Mártírok útja-Tinódi út) szakaszának
megépítése” című pályázathoz EU Önerő Alap igénylése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati javaslat
elfogadását.
Kérdések
Hozzászólások
No: 15
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238/2009. Kth.
„Kiskunhalas, Dong-ér völgyi út II. (Mártírok útja-Tinódi út) szakaszának megépítése” című
pályázathoz EU Önerő Alap igénylése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 19/2009.(IV.8) ÖTM rendeletben előírtak szerint
igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz 33 794 118 Ft EU Önerő Alap Kiskunhalas Város
Önkormányzata részére történő folyósítása végett. Az igényelt EU Önerő Alap összege a
Kiskunhalas Város Önkormányzata által benyújtott „Kiskunhalas, Dong-ér völgyi út. II. (
Mártírok útja-Tinódi út) szakaszának megépítése”” című DAOP-3.1.1./B-2007-0061)
pályázathoz az önkormányzat saját költségvetésének terhére biztosított 67 588 235 Ft saját
forrás 50%-ának felel meg az alábbi táblázatban foglalt kimutatás szerint.
Források megnevezése
1. EU Alapokból igényelt forrás összege
2. Saját forrás
2.1. 2009. évi költségvetés terhére (saját forrás 50%-a)
2.2. EU Önerő Alapból igényelt támogatás összege (saját
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2009. év
382 999 997
67 588 235
33 794 118
33 794 118

%
85
15

forrás 50%-a)
1+2 összesen

450 588 232

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00014 Új napirendi pont
14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „Belterületi csapadék és belvíz elvezetés támogatása rekonstrukciója”
pályázat beadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Jekő Attila képviselő:
Milyen lépések történtek az előkészítésben? Milyen árajánlatok érkeztek a pályázat
elkészítésére?
Halász Balázs képviselő:
Ki lesz a pályázatíró?
Barta József Városfejlesztési osztályvezető:
Egy alkalommal már beadásra került a déli záportározó pályázata, de forráshiány miatt
elutasították. Emiatt nem látták értelmét új pályázatíró céget megbízni. A Halasvíz Kft. égisze
alatt folytatják a pályázat beadását. Ebben az esetben nem merülnek fel pályázatírási díjak.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Az EU-s pályázati rendben a pályázatok elbírálása három módon történhet. Az egyik a nem
nyertes, nem éri el a 60 %-os minimumot. A nyertes pályázat a vonal feletti. A 60% feletti, de
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a vonal alatti pályázatokat szokták forráshiány miatt elutasítani. A legjobb pályázatoktól
elindulnak és kötik a szerződéseket. Ahol elfogy a forrás, ott húznak egy vonalat.
Ami nem érte el első 10-15 nyertes pályázatot, az szakmailag nem megfelelő. Javasolja
átgondolni, hogy másik céget bízzanak meg a pályázatírással. Nem lát rá garanciát, hogy
ugyanaz a cég szakmailag jobb lesz.
Barta József Városfejlesztési osztályvezető:
A Városfejlesztési Osztály vezetője részt vett a DARFÜ-nél a pályázat értékelésénél, ahol
elmondták, hogy melyek a hiányosságok. A hiányosságokat kiküszöbölték, valamint
minimálisan kellett változtatni a korábbi pályázaton. A műszaki tartalmat csökkentették.
Véleménye szerint az eredeti is egy jól megírt pályázat volt.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati
javaslat elfogadását a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatával, miszerint
„a Halasvíz Kft. javaslata alapján” szövegrész szerepeljen a határozati javaslatban.
No: 16

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 15:42:11
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239/2009. Kth.
„Belterületi csapadék és belvíz elvezetés támogatása rekonstrukciója”-déli záportározópályázat beadása
Határozat
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a
DAOP-2009-5.2.1.A. számú fejlesztési célú támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be a
kiskunhalasi belterületi csapadék és belvíz elvezetési csatorna felújítása tárgyában a DARFThoz.
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2./Egyben felhatalmazza a polgármestert -a Halasvíz Kft. javaslata alapján- a pályázat
írására kötendő szerződések aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
3./A beruházás összköltsége várhatóan 169.500.000.- Ft, elnyerhető támogatás max. 90 %.
Saját erő szükséglet 19.870.000Ft. melyet a képviselő-testület a 2009. évi költségvetési
rendeletében biztosít.
Határidő: 2009. október 15.
Végrehajtásért felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József helyben
általa: pályázatíró, tervező
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00015 Új napirendi pont
15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: CÉDE/2009/3094 sorszámú „Felsővárosi Óvoda épület és homokzat- és
tetőfelújítása” című pályázat átdolgozása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati javaslat
elfogadását.
No: 17
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 15:43:26
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240/2009. Kth.
CÉDE/2009/3094 sorszámú „Felsővárosi Óvoda épület és homlokzat- és tetőfelújítása” című
pályázat átdolgozása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő – testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a
Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács „Helyi önkormányzatok fejlesztési
feladatainak támogatása (HÖF – CÉDE)” megnevezésű 2009. évi pályázati felhívására
„Kiskunhalas, Felsővárosi Óvoda homlokzat-, és tetőfelújítása” című pályázat műszaki
tartalom és összköltség csökkentésének átdolgozására.
A beruházási munkák összege 16.344. 254,-Ft, melyhez saját erőként 5.514.854,- Ft-ot
biztosít a 2009.évi költségvetési rendeletében. Az elnyert támogatás összege
10.829.400,-Ft.
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a csökkentett műszaki tartalom és a
csökkentett összköltség elfogadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József városfejlesztési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00016 Új napirendi pont
16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatos
dontés meghozatala.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Jelenleg 90 millió Ft veszteséggel gazdálkodik a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Zrt.,
melynek pótlása folyamatos. A Zrt. adja ki a gépeket, bérlik az adott szolgáltatók és az általuk
történt befizetésekből működik. Az Európai Uniós szabvány szerinti létesítmény az
önkormányzatoknak nem került semmibe. Ha maguk akarták volna megoldani, milliárdokba
került volna. A hitelek visszafizetéséhez szükséges profitot meg kell termelni.
A lakosság nem érti, hogy kötelezően ellátandó és kötelezően igénybeveendő szolgáltatásról
van szó. Több település pedig nincs hozzászokva, hogy a náluk kialakult szokástól eltérő
rendszer van. Az 50 literes edényzetről nehezen tudnak áttérni a 120 literesre.
Ha tönkremegy a cég, az önkormányzatoknak készfizető kezesként kell helytállniuk. Elemi
érdekük, hogy a cég nyereséges legyen, valamint a szolgáltatók teljesíteni tudják
befizetéseiket. Nem az egyes önkormányzatok döntésének függvénye, hogy mekkora díjat kell
fizetni, mert egységes díjrendszert próbálnak érvényesíteni. Hangsúlyozza, hogy sem a
lakosságnak, sem az önkormányzatoknak nem volt fizetési kötelezettsége az egész projekt
megvalósulása és előkészítése során. Továbbra sem tudja megígérni, hogy nem lesznek
díjemelések. Az önkormányzatok a szolgáltatókkal történő egyeztetések során a díjemeléseket
megpróbálják olyan szintre szorítani, hogy a befizetéseiknek eleget tudjanak tenni, de a
legkevesebb emelést kelljen végrehajtani.
Azért csúszott tavaly 2 hónappal a díjmegállapítás, mert a konzorcium nem fogadta el.
Bizonyos mozgási lehetősége van az önkormányzatnak, de korlátozott. Továbbra is számolni
kell, hogy ilyen jellegű kérdések felvetődnek. Az előterjesztésben szereplő 1,5%-os emelés nem
a 2010-re várható díjemelés, ami majd a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH)
által megállapított inflációval lesz összefüggésben. Reméli, hogy nem sokkal terheli a jövő évi
emelés a következő évet.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Azt sem szokta meg a lakosság, hogy akkor is fizetniük kell, ha nem veszik igénybe a
szolgáltatást csak kéthetente. A szolgáltató a kintlevőségei behajtását átadta egy végrehajtó
cégnek. 4200 Ft-os hátralékhoz 42 Ft kamat és 3200 Ft ügyintézési díj, amit nem tud kifizetni
a lakosság. Ebben az esetben mit tesz a cég?
Dr. Várnai László polgármester:
Jobban emeli az árakat.
Halász Balázs képviselő:
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Nem fogják tudni kifizetni. Sok idős ember nem is termel hulladékot, legfeljebb a falevelet
tudja a kukába tenni.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Csatlakozik Halász Balázs képviselő által elmondottakhoz. Méltányosságot kér. El nem
végzett szolgáltatásért ne kelljen, vagy ne ugyanannyit kelljen fizetni. Ígéretük szerint 2 éven
belül bevezetik a chip-es rendszert. Véleménye szerint a fizetési morál is jobb lenne, ha a
ténylegesen igénybe vett szolgáltatásért kellene csak fizetni.
A körzetében élő 3 idős hölgy kereste meg. Ez az idős kor méltatlan. Nem lehet a lakosságot
jobban terhelni. Bízik benne, hogy a kérése meghallgatásra talál. A ügyfélszolgálati irodában
használt hangnem sok esetben kifogásolható.
Mindent meg kell tenni, hogy a lakosság terhei ne nőjenek tovább.
Dr. Várnai László polgármester:
Az önkormányzat átvállalhatja különbséget, ami jelenlegi díj és a megemelt díj között van.
Csáki László képviselő:
Az előterjesztésnek nincs köze a szolgáltatás igénybevételéhez, vagy igénybe nem vételéhez. A
bezárt hulladéklerakók költségeiről, utógondozásáról szól. Két megoldás van. Vagy az
önkormányzat, vagy a lakosság fizeti ennek költségeit.
Pajor Kálmán képviselő:
Az előterjesztés tartalmaz egy 1,5%-os díjemelési javaslatot. Attól tart, hogy nagy díjemelés
várható, ha 90 millió Ft-os hiánnyal küszködik a cég.
A rehabilitáció költsége nincs részletezve még településenként sem. Ennél sokkal tételesebb
elszámolási adatokat kér.
Meg kell fontolni, hogy el nem végzett munkáért fizessenek-e. Nincs tudomása arról, hogy a
chip-es rendszer bevezetésén dolgoznának.
Az idős emberek valóban nem veszik igénybe a szolgáltatást, bár fizetnek érte.
Halász Balázs képviselő:
A Dong-ér völgyi út építésekor több homokot szállítottak az építési területre. Véleménye
szerint spórolhattak volna azzal, ha a volt hulladéklerakó területére viszik. Bácsborsodon már
kaszálják a füvet a volt hulladéklerakó területén.
Soltész Gergely környezetvédelmi referens:
A hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás. Hetente egyszer kötelező a szolgáltatónak egy
ürítést biztosítania, akár keletkezett szemét, akár nem.
Egyeztetett a konzorciummal a szolgáltatás igénybevételét alapul vevő rendszer bevezetéséről.
A rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében megvizsgálják, hogy lehet megoldani.
Felmerült egy, a távfűtéshez hasonló díjképzési rendszer kialakítása, ami szerint lenne egy
rendelkezésre állási díj, amihez egy ürítések száma, vagy súly szerinti díj adódna. A
közegészségügyi és egyéb más rendelkezéseket ugyanúgy be kell tartani.
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A kisebb településeken már megvalósult a rekultiváció, a nagyobb települések hulladéklerakói
csak most következnek. A kaszálás, ellenőrzés az önkormányzatok feladata lesz a
hulladéklerakók utógondozási időszakában.
Dr. Várnai László polgármester:
Minden plusz szolgáltatás, ami most nincs, pénzbe kerül, amit elő kell teremteni. A chip
rendszer bevezetését mindenkinek ki kell fizetnie.
Régen elásták a szemetet a kert végében, a szennyvizet is kiengedték, de ezt már a mai kor
túlhaladta. Minél bonyolultabb egy technika, annál többe kerül. Sajnálatos, hogy éppen akkor
kell többet fizetni, amikor egyébként is elszegényedőben van a társadalom, de ez nem jelenti
azt, hogy olcsóbban meg lehet oldani. A kintlevőségeket be fogják hajtani. Nem
Kiskunhalasról van elsősorban, hanem a csongrádi szolgáltató körzetéből. Amennyiben nem
teljesíti a befizetéseit, fel kell bontani vele a szerződést. Folyamatos viták vannak a Zrt.-n
belül. A csongrádi szolgáltató az ottani önkormányzat cége.
Továbbra is az a megoldás kínálkozik, hogy vagy a lakosságra hárítják a többletszolgáltatás
költségét, vagy teljes mértékben magára vállalja az önkormányzat.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati
javaslat elfogadását.
No: 18
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241/2009. Kth.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Homokhátsági
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium közgyűlésén elfogadott, a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Projekten belül, a rekultivált lerakók pénzügyi elszámolása (ÁFA),
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utógondozása című előterjesztést és azt az 1. sz-ú változat szerint elfogadja. Felhatalmazza a
Gesztor Polgármesterét, hogy a Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Projekt részét képező, korábban megkötött
vagyonkezelési szerződéssel átadott létesítmények, eszközök elválaszthatatlan részét képező
ca. 5,5 milliárd Ft beruházási értéket jelentő rekultivációs vagyonrészt a 2008-ban lefolytatott
közbeszerzési eljárás alapján vagyonkezelésbe adja a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-nek, a vagyonkezelési és
hasznosítási szerződésben foglalt összesített díj mellett.
Tudomásul veszi, támogatja és kötelezően érvényesíti az ehhez
vonatkozó 1,5 %-os díjemelést.

kapcsolódó 2010. évre

Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása, vagy bármely ok folytán akadálya
lenne az 1. sz-ú változat megvalósításának, akkor az előterjesztésben szereplő 2. sz-ú változat
kerüljön bővebben kidolgozásra és arról egy újabb közgyűlés keretein belül hozzon döntést a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető - László Mária
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Gesztora, Csongrád Város
Önkormányzata - Bedő Tamás
Környezetvédelmi ügyintéző - Soltész Gergely
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00017 Új napirendi pont
17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szenyér, Petőfi S. u. 16. szám, 30 hrsz. alatti ingatlan eladása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
Az előterjesztésben kéri javítani, hogy az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek
Kiskunhalas Város Önkormányzatát terhelik. Helyesen az ingatlanszerzéssel kapcsolatos
költségek a vevőt terhelik.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Amikor Kiskunhalas Város Önkormányzata segélyezés ellenében megörökölte ezt az ingatlant,
a Szociális Osztály akkori vezetőjével elutaztak megnézni, mivel a Balaton mellett fekszik. A
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mellette lévő újabb építésű lakóházakon is kint volt az eladó tábla. A közjegyző tájékoztatta
őket, hogy ezeket az ingatlanokat sem tudják értékesíteni. Akkori áron 100-150 ezer Ft-ért
árulták őket. A víz, villany, már akkor is ki volt kötve. Szinte nincs értéke az ingatlannak, ezért
tekintettek el az értékbecsléstől. A gyomtalanítás költségét a helyi önkormányzat rá fogja
terhelni hamarosan az ingatlanra.
Kérdések
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A vagyonleltárban milyen értéken szerepel az ingatlan? Miért Szenyér Község
Önkormányzatának kívánják értékesíteni az ingatlant, amikor egy magánszemély kívánta
legelőször megvásárolni?
Tóth Péter főépítész:
Információi szerint helyrajzi számon szerepel a könyvekben, gyakorlatilag érték nélkül.
Magánszemély megkeresése alapján indult az ügy, az önkormányzatot ő kereste meg. A reális
forgalmi értékéről kért felvilágosítást. Akkor merült fel, hogy az ottani önkormányzat is
szeretné megvásárolni az ingatlant, mert tartanak tőle, hogy gondozatlanul hagyná a
kérelmező, ha az ő tulajdonába kerülne.
Hozzászólások
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Ez az ingatlan, amitől meg kell szabadulni. Véleménye szerint ezért a jutalékért egy
ingatlanforgalmazó cég sem foglalkozna az üggyel.
Csáki László képviselő:
Mindkét önkormányzat jól járna. Kiskunhalas sem szeretné, ha egy másik önkormányzatnak
lenne itt a környéken egy hasonló problémákat okozó ingatlana.
Kószó János képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottságon támogatta a módosítást. Véleménye
szerint a Városgazda Zrt. telefonon megkereshetne néhány környékbeli ingatlanközvetítőt a
széles körűbb tájékozódás érdekében.
Máté Lajos képviselő:
Nem sürgeti őket az idő. Elképzelhetőnek tartja, hogy akár 300.000 Ft-ot is megér. Az ottani
önkormányzatnak érdeke, hogy minél kevesebbért jusson hozzá az ingatlanhoz. A homokot
értékesítik Kiskunhalason 38 Ft/m2 áron, ami még messze is van a várostól. A Dunántúlon
mindig magasabbak az ingatlanárak, valamint belterületről van szó. Az internetről
tájékozódott, ahol azt olvasta, hogy folyamatosan szépül Szenyér község.
Dr. Várnai László polgármester:
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A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság módosító javaslatával együtt javasolja
elfogadni az előterjesztést, miszerint megbízzák a Halasi Városgazda Zrt.-t, hogy Szenyér
település környezetében vegye fel a kapcsolatot több ingatlanforgalmazással foglalkozó
céggel, akik jutalékos rendszerben értékesítenék a megjelölt ingatlant. Az
ingatlanforgalmazókkal 50 E Ft feletti eladási árban egyezzenek meg. A Zrt. 2010. március
31-ig számoljon be az értékesítés lehetőségéről.
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242/2009. Kth.
Szenyér, Petőfi S. u. 16. szám, 30 hrsz. alatti ingatlan eladása
Határozat
1./ A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a szenyéri 30 hrsz. alatti 1323m2 területű,
lakóház udvar művelési ágú ingatlanát.
2./Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t Szenyér település környezetében vegye fel a
kapcsolatot több ingatlanforgalmazással foglalkozó céggel, akik jutalékos rendszerben
értékesítenék a megjelölt ingatlant. Az ingatlanforgalmazókkal 50 E Ft feletti eladási árban
egyezzenek meg. A Zrt. 2010. március 31-ig számoljon be az értékesítés lehetőségéről.

Határidő: 2010. március 31.
Végrehajtásért felelős: Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.
Operatív igazgatósági tagja
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Halasi Városgazda Zrt.
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Tóth Péter főépítész
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00018 Új napirendi pont
18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 40657/8 hrsz. alatti ingatlan felajánlása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati javaslat
elfogadását.
No: 20
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243/2009. Kth.
A 40657/8 hrsz. alatti ingatlan felajánlása
Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul a 40657/8 hrsz alatti, út művelési ágú ingatlan térítésmentes
tulajdonba vételéhez, egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. A
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tulajdonba vétellel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat magára vállalja. Egyben
megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Főépítész, helyben
Doszpod Ágnes, 6414 Pirtó, Dózsa György u. 17.
Városgazda Zrt. helyben
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00019 Új napirendi pont
19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas, 0429/62 hrsz. alatti ingatlan felajánlása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
A határozati javaslat szövegében kéri javítani, hogy Horváth A. Lajos részére kívánják
értékesíteni az ingatlant.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati javaslat
elfogadását.
No: 21
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244/2009. Kth.
Kiskunhalas, 0429/62 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 0429/62 alatti, öszesen 19.925 m2,
szántó (17.484 m2) és gyep(2.441 m2) művelési ágú ingatlanát Horváth A. Lajos Kiskunhalas,
Bocskai u. 10. sz. alatti lakos részére 315.000.-Ft vételáron. Az ingatlanszerzéssel
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Főépítész
Helyben
Városgazda Zrt. Helyben általa: kérelmező
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

00020 Új napirendi pont
20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Merkbau Kft. ingatlancsere és ingatlan felajánlása.
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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 határozati javaslat
elfogadását.
No: 22
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245/2009. Kth.
Merkbau Kft. ingatlancsere és ingatlan felajánlása
Határozat
1./A Képviselő-testület a 8002 hrsz ingatlan és 8001 hrsz ingatlan rendezési terv szerinti
megosztást követően kialakított részének művelési ágát a rendezési terv besorolása alapján
beépítetlen területre kívánja változtatni, felhatalmazza a Polgármestert a földhivatali eljárás
lefojtatására.
2./A Képviselő-testület hozzájárul a 8000 hrsz alatti ingatlanból kialakítandó, út művelési
ágú, 968 m2 nagyságú ingatlannak a 8002 hrsz ingatlanért és a 8001 hrsz ingatlan
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megosztást követően kialakuló 464 m2 nagyságú ingatlanrészért történő térítésmentes
cseréjéhez a Merkbau Kft.-vel (Kiskunhalas, Jókai u. 81-83.). Egyben felhatalmazza a
Polgármestert a megállapodás aláírására. A tulajdoncserével kapcsolatos költségeket az
Önkormányzat magára vállalja. Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás
lebonyolításával.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Főépítész, helyben
Merkbau Kft. 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83.
Városgazda Zrt. helyben
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00021 Új napirendi pont
21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 3406/1 és 3407 hrsz. alatti ingatlanok 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 határozati javaslat
elfogadását.
No: 23
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246/2009. Kth.
A 3406/1 és 3407 hrsz. alatti ingatlanok művelési ág változtatása
Határozat
A Képviselő-testület a Kiskunhalas, belterület 3406/1 hrsz és 3407 hrsz alatti ingatlanok
művelési ágát a valós használat szerint beépítetlen területre kívánja változtatni.
Egyben megbízza a Polgármestert a földhivatali eljárás lebonyolításával.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Főépítész, Helyben
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00022 Új napirendi pont
22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Településrendezési Terve módosítását alátámasztó
fejlesztési döntések.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati javaslat
elfogadását a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság módosító
javaslatával, azaz a 3./ pont szerint A Képviselő-testület a 625 hrsz alatti ingatlan KV övezeti
besorolását nem terjeszti ki a 619, 620, 621, 622 és 623 hrsz ingatlanokra.
No: 24
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247/2009. Kth.
Kiskunhalas Város Településrendezési Terve módosítását alátámasztó fejlesztési döntések
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi fejlesztési döntések szerint kívánja
módosítani a város településszerkezeti tervét:
1./A jelenlegi Kisvárosias lakóterületeket – tekintettel a település hosszú távú fejlesztési
lehetőségeinek biztosítására – nem kívánja egyéb lakóterületbe átsorolni. Az övezeti
előírásokban a létesíthető lakóegységek számának korlátozását nem kívánja az OTÉK
előírásoknál szigorúbb értéken szerepeltetni.
2./A Schönfeld udvari közterület és a vele határos 4612 hrsz lakóingatlan közötti övezeti
határt módosíttatni kívánja, hogy az ingatlanok közötti – vagyongazdálkodási szempontból
előnyös – telekhatár-rendezés lehetővé váljon.
3./A Képviselő-testület a 625 hrsz alatti ingatlan KV övezeti besorolását nem terjeszti ki a
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619, 620, 621, 622 és 623 hrsz ingatlanokra.
4./A Sóstói szőlők 43271, 43272, 43273, 43274 és 43275 hrsz-ú telekcsoportját a jelenlegi
tényleges használat szerinti Mezőgazdasági tanyás kategóriába kívánja átsorolni.
5./A Sóstói szőlők Karányi sík útja északi oldalán fekvő területének üdülőből lakóterületbe
való átsorolását nem támogatja a keletkező ellátási terhek elkerülése miatt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
00023 Új napirendi pont

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 2896 hrsz. alatti közterület elnevezése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Lukács László alpolgármester:
A Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület 2006. augusztusában kezdeményezte a
közterület elnevezését. Másik területet is el tudott volna képzelni Bartók Béla térnek.
Szeptember közepén szerzett róla tudomást a Halasi Nemes Tanács ülésén, hogy nincs
előrelépés az ügyben. Az iskola közelsége, valamint a közpark eddigi névtelensége miatt kéri a
képviselő-testület támogatását.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati
javaslat elfogadását.
No: 25
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248/2009. Kth.
A 2896 hrsz. alatti közterület elnevezése
Határozat
A Képviselő-testület a Kiskunhalas 2896 hrsz alatti közterületet Bartók Béla térnek nevezi el.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Főépítész Helyben, általa: Városvédő Egyesület
Műszaki Osztály
Helyben
Okmányiroda
Helyben
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00024 Új napirendi pont
24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Sóstó rekonstrukciója.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az elmúlt hetekben a médiának köszönhetően napirenden volt a tó sorsa. 2009. január 20-án
alakult meg az Együtt a Sóstóért Munkacsoport, amely legutóbb kedden ülésezett. Tárgyaltak
a környezetvédő egyesületekkel, illetve a Sóstó SHE képviselőivel. Arra az álláspontra
jutottak, hogy készüljön egy előterjesztés, amelyben a képviselő-testület kifejezi abbéli
szándékát, hogy kíván foglalkozni a Sóstó problémájával.
A határozati javaslatban szereplő határidőt 2009. november 30-ra módosítaja, valamint
kiegészíti azzal, hogy a szakbizottságok a Polgármesteri Hivatal Szakosztályainak
közreműködésével vizsgálják meg, az Önkormányzat tulajdonát képező Sóstó jövőbeni
rekonstrukciós lehetőségeit.

Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Mindenki látja a Sóstó aggasztó helyzetét. A helyzet további romlásának megakadályozása
érdekében tenni kell. Véleménye szerint az előterjesztés hiányos, mert nem foglalja össze az
Együtt Sóstóért Munkacsoport eredményeit, valamint azt, hogy születtek-e szakvélemények és
ezeket hatóságok látták-e már. Reméli, hogy amennyiben a Településfejlesztési,
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság is tárgyalja a kérdést, a jelenleginél
terjedelmesebb anyag áll majd a rendelkezésükre.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Ahhoz, hogy tudományos állásfoglalást tudjanak kérni, a képviselő-testületnek el kell
határoznia, hogy foglalkozni kíván a kérdéssel. Pajor Kálmán képviselő úr is kapott meghívót
a munkacsoport ülésére.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati
javaslat elfogadását.
No: 26
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Ideje:2009.09.28 16:35:13

>1042<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

249/2009. Kth.
A Sóstó rekonstrukciója
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sóstó Munkacsoport
elnöke által ismertetett álláspontot, s az alapján kezdeményezi, hogy a szakbizottságok a
Polgármesteri Hivatal Szakosztályainak közreműködésével vizsgálják meg, az Önkormányzat
tulajdonát képező Sóstó jövőbeni rekonstrukciós lehetőségeit.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Városfejlesztési Osztály osztályvezetője
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Ferenczi Mária jegyző

00025 Új napirendi pont
25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Együttműködési megállapodás megkötése Szabadka várossal.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Lukács László alpolgármester:
Bizottsági üléseken nem tárgyalták az előterjesztést, ennek ellenére kéri a képviselőket, hogy
támogassák. Szabadka a múlt héten elfogadta az Együttműködési megállapodás tervezetét. 7
pontban foglalták össze a megállapodás főbb irányvonalait. Véleménye szerint a
megállapodásnak köszönhetően a jövőben közös pályázatokon való indulással, különös
tekintettel az IPA programokra, jelentős uniós támogatásokat tudnak elnyerni.
A tegnapi nap folyamán érkezett email szerint a benyújtási határidő legkésőbb 2010. májusa.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek határozati javaslat
elfogadását.
No: 27

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.09.28 16:37:06
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250/2009. Kth.
„Együttműködési megállapodás megkötése Szabadka várossal”
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas
Szabadkával történő Együttműködési megállapodás megkötésére.

108

Polgármesterét a

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00026 Új napirendi pont
26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszok.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Dr. Várnai László polgármester:
A Közbeszerzési Szabályzathoz továbbra is várják a javaslatokat, mert a következő képviselőtestületi ülésen tárgyalják.
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Bajza utca csatornáinak tisztítására kapott választ
elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja, de nem tartja megfelelőnek, hogy mindig jelezni kell, ha valahol megáll a
víz.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Bajza utca közúti ellenőrzésére kapott választ
elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a KRESZ táblák láthatóvá tételére kapott választ
elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
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A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy az elhasználódott KRESZ táblák cseréjére kapott választ
elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Krammer Balázs képviselőt, hogy a Mórahalmi Gyógyfürdő buszközlekedésére
kapott választ elfogadja-e?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Krammer Balázs képviselőt, hogy az Ősz utca közvilágításának bővítésére kapott
választ elfogadja-e?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Szilágyi Pál képviselőt, hogy a Pozsony utcai szervizút javítására kapott választ
elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Szilágyi Pál képviselőt, hogy a Bajza utcai buszöböl kialakítására kapott választ
elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
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A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Szilágyi Pál képviselőt, hogy a Radnóti utcai játszótér javítására kapott választ
elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Szilágyi Pál képviselőt, hogy a Fazekas Gábor u. 47-49. sz. előtti közvilágítás
kiépítésére kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ nem fogadja el, mert korábban ígéretet kapott a megvalósításra.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Halasi Csárda előtti áruszállítás biztosítására
kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Tompa utcai hangoskodás megszüntetésére kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Bethlen Gábor téri ostorfa nyesésére kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Nagy Lajos képviselőt, hogy az állatvásár területére mobilillemhely kihelyezésére
kapott választ elfogadja-e?
Dr. Nagy Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a város honlapjának frissítésére kapott választ
elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Kifogásolja, hogy nem Dr. Ferenczi Mária jegyző írta alá a választ, amikor a hivatali
munkáért a jegyző tartozik felelősséggel.
A honlappal kapcsolatban történtek változások, de nem sok. Nem Dr. Ferenczi Krisztina
szerepel a honlapon szabálysértési ügyintézőként, hanem egy két évvel ezelőtt távozott
kolléga. Véleménye szerint a honlapszerkesztés nem hasonlítható az írott sajtó lapzártájához.
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
A jegyző vezeti a hivatalt, a polgármester pedig irányítja.
Dr. Várnai László polgármester:
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elé utalja a válasz vizsgálatát.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a zöldhulladék elszállításának megoldására kapott
választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A Semmelweis téren kint van a tábla, de ennek ellenére megint odahordják többen a szemetet.
A Csetényi parkban nincs kint a tábla, ezért nem tudja elfogadni a választ.
Dr. Várnai László polgármester:
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A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a 30/2003. (XI.12.) sz. rendelet felülvizsgálatára
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a szabálysértések visszaszorítására kapott választ
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Szabadság tér 5. Sz. és a Víziközmű Társulat előtti
járda javítására kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás lakótelep vízminőségére kapott
választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás ltp. 1. sz. vízdíjtartozására kapott
választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
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A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Park Áruház előtt és a Bethlen Gábor tér
sarkán a járda akadálymentesítésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja, de kéri, hogy a novemberi költségvetés módosításkor tervezzenek vele.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Bethlen Gábor téren lévő szökőkút
medencéjének tisztítására kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Róna utca kátyúinak javítására kapott
választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Hunyadi utcára csatlakozó földutak
sárrázóinak javítására kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy az interpellációk napirendi helyének
megváltoztatására kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:

114

Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy az Alkotmány u. 12/B. sz. elől zöldhulladék
elszállítására kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Víziközmű Társulat előtti járda javítására kapott
választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja, de kéri, hogy a költségvetés novemberi módosításába szerepeljen.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Rossmann Drogéria előtti járda javítására kapott
választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a hiányzó utcanévtáblák felmérésére és pótlására
kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ nem fogadja el. Tudomása szerint a Városgazda Zrt. raktárában évek óta tárolnak
táblákat. Azonnali kihelyezésüket kéri.
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Sáros utcán illemhelyek kialakítására kapott választ
elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
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A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a hirdetőtáblák kihelyezésével kapcsolatban a
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A határozatot elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Rózsa Vegas Söröző nyitvatartási idejével és
környezetszennyezésével kapcsolatban a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A határozatot elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szilády-Posta u. kereszteződésébe kért
gyalogátkelőhellyel kapcsolatban a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság határozatát elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A határozatot elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Magyar utcán lévő parkolók kialakításával
kapcsolatosan a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
határozatát elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A határozatot elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester egyéb elfoglaltságára tekintettel elhagyja a termet, az ülés
vezetését átadja Lukács László alpolgármesternek.
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Nagy András Péter képviselő:
A kórház dolgozói megkeresték, hogy szeptember 1-gyel megváltozott a buszmenetrend. Az
eddig 19:30-kor Kisszállásra közlekedő járat 20:30-kor indul, ami miatt a 19:00-kor órakor
műszakjukat befejező dolgozóknak sokat kell várakozniuk. Kéri a Kunság Volán Zrt.
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megkeresését a busz korábbi indulási idejének visszaállításával kapcsolatban, ami a
diákoknak is megfelelőbb.
A Kossuth u., Bem u., Bocskai u és Bercsényi u. lakói megkeresték és a sok áruszállító
teherautó miatt az épülettömbök által határolt belső udvarban parkoló kialakítását kéri.
A Gomba Presszó vendégei főként péntek és szombat éjjel zavarják az ott lakók nyugalmát.
Fokozottabb rendőri jelenlétet kér.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Soós Árpád képviselő:
Az Olajbányász és Kéve utca sarkán lévő kis erdő keleti sarkán két fa megdőlt és ráér a
magasfeszültségű vezetékre. Lakóházat is veszélyeztet. A két veszélyes fa kivágását kéri.
A Rakodó utca világítását eltakarják a temetőben lévő fák. Az utca teljes hosszában kéri a fák
nyesését.
A Henger és Kárpát utcán a csapadékelvezető árok partján parkoló autók miatt az árok
beomlik, s eltömítődik a csatorna. A Kárpát utcán, ahol becsatlakozik a nyílt csatornarész a
csatornafedlap mozog és balesetveszélyes. A malomtól a Kárpát utcáig nyílt, kibetonozott
csapadékelvezető létesítését kéri a problémák megoldására.
Az Oncsa-telepre ismételten kéri szelektív hulladékgyűjtő kihelyezését.
A hulladékszállításban bevezetendő chip rendszer jelenlegi stádiumáról kér felvilágosítást.
A Szent Erzsébet tér szomszédságában lévő Kossuth utcai társasház oldalára reklámtáblákat
helyeztek el, ami a városképet rombolja. A reklámtáblák magasabbra helyezését, vagy
megszüntetését kéri.
A Kárpát utcán a volt ügyészség és Lovaslaktanya épülete előtti parkolótábla (BM dolgozók
részére) leszerelését kéri, hogy az ott lakók használni tudják.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
Több szeméttároló kihelyezését kéri vendéglátóegységek környékén.
Kevesebb utca lezárását kéri a Szüreti Fesztivál idején.
Bethlen Gábor téren, főként a volt Posta épülete előtt a galambpiszok eltakarítását kéri.
A Református templom elé gyalogátkelőhely létesítését kéri.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Máté Lajos képviselő:
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Gyöngyvirág utcában a szikkasztóárok takarítását és a túloldalon a padka zúzott kővel,
valamint az árok betonlapokkal történő megerősítését kéri.
Kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal vegye fel a kapcsolatot a Mártírok útjának kezelőjével a
padka javításával, valamint a volt Villszer Kft. műhelye előtti kátyúzással kapcsolatban.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A Batthyány utcáról és a Szentháromság térről is eltűntek az utcai postaládák. Újak
kihelyezését kéri.
A Szántó Kovács és a Petőfi u. sarkán csak éles ívben lehet kikanyarodni, kéri megvizsgálni a
magasfeszültséget tartó oszlop áthelyezését, vagy a kanyar ívének megváltoztatását.
A Szent Imre utcai orvosi rendelők hasznosításáról kér felvilágosítást.
A volt Katolikus Egylet Szabadkai út 1. sz. alatti épülete rendkívül romos. A pályázati úton
történő esetleges felújításáról kér felvilágosítást.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Fazekas és Bajza utca sarkán lévő újságos pavilon ismételt eltávolítását, vagy hasznosítását
kéri.
Pozsony utcai szervizút 8-10 mm átmérőjű zúzott kővel történő javítását kéri.
Erdei Ferenc 4/A és 4/B előtt a vízelvezetés javítását kéri járdamarással, mert a padka
korábbi megváltoztatása nem oldotta meg a problémát.
A játszóterek fokozott éjszakai ellenőrzését kéri főként péntek és szombat este.
Szentgál utcai játszótér kosárlabdapalánkjának javítását kéri.
Radnóti utcai játszótér javítására kér árajánlatot. A dróthálót egy vállalkozó ingyen
felszerelné, csak a dróthálót kellene az önkormányzatnak biztosítania.
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
A Tabán értékes épületét engedély nélkül lebontották. A bontás bejelentésekor miért nem élt
szankcióval a Hivatal? Az ügyintézési határidő tekintetében minden ügyfél azonos elbírálás
alá esik-e? Javasolja, hogy a védett épületek nagyobb figyelmet kapjanak.
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Tájékoztatást kér arról, hogy a Kiskunhalasi Helytörténeti Olvasókönyv tananyaga mekkora
hangsúlyt kap az oktatásban az önkormányzati fenntartású iskolákban.
Helytörténeti könyvek, kiadványok árusítását kéri a városi rendezvényeken.
Nagy-Szeder István u. 22. előtti csatornafedlap javítását kéri.
Szélmolnár u. lakóinak nevében kéri a jegyző asszonyt, hogy KRESZ szabályainak
betartásával parkoljon az utcában.
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
A Kisteleki úton a teherautó-forgalom korlátozását kéri.
Fűrész és Dózsa György u. kereszteződésébe a STOP táblát előjelző útburkolati jel felfestését
kéri.
K-Ny-i kerékpárút pályázatáról kér tájékoztatást, mert tudomása szerint elkéstek a pályázat
beadásával.
A zárt ülésen elhangzottak kihallatszanak a folyosóra. Ennek megoldását kéri.
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
A bíróság épületének felújítása alatt tönkretették a Kossuth utcai járda egy szakaszát. Kéri,
hogy a Polgármesteri Hivatal keresse meg a kivitelező a javítás elvégzése miatt.
A Tó utca és Petőfi utca kereszteződésébe Szeged felé útba igazító tábla kihelyezését kéri.
City Irodaházban lévő Ifjúsági Iroda hasznosításáról és üzemeltetőjéről kér tájékoztatást.
Egy panaszos azzal kereste meg, hogy leadta 110 literes gyűjtőedényét, 3 hónap múlva egy
kisebb edényzetet vásárolt, amire nem köt vele szerződést a szolgáltató. Miért nem kötnek
kisebb méretű edényzetre szerződést?
Az őszi lombhullás idején korábban a Városgazda Zrt. biztosított zsákokat a leveleknek.
Zsákok beszerzését kéri, ami tudomása szerint csak 200-250 ezer Ft költséggel járna.
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Bajnok u. 5. előtt közvilágítás kiépítését kéri.
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A Petőfi utca Kálvin tér és Harangos tér közötti szakaszán a hullámos útburkolat javítását
kéri.
¦ 11_____________________Interpelláció_________________________
Aradszky Lászlóné képviselő:
A belvárosi üzlethelyiségek bérleti díjainak felülvizsgálatát kéri.
Lukács László alpolgármester:
Szeretné megnyugtatni a Halas Televízió munkatársait és a közvéleményt is, hogy október 1től lesz ügyvezetője a Halasmédia Nonprofit Kft.-nek és a Halasthermál Kft.-nek is. A
Városgazda Zrt. igazgatósága dönt a kérdésben.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jövő hét folyamán rendkívüli ülésre kerül sor a
Városmenedzser Kft. ügyében.
További napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi
ülést befejezettnek nyilvánítja.
A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 17:26:12

Kmf.

(: Dr. Várnai László :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Hunyadi Péter :)

(: Váradi Krisztián :)
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