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Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő jelen van, az
ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Szilágyi Pál Ferenc és Vizkeleti Szabolcs Zsolt képviselőket.
NAPIREND ELŐTT:
1. NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:
Hunyadi Péter képviselő:
A közszereplőknek többet kell elviselniük, mint a többi embernek. Maga miatt nem szólna, de
a legutóbbi testületi ülésen elhangzottak sokakból megbotránkozást váltottak ki. A
munkavállaló szó, mint sértő kifejezés használata, elképesztő fejlemény. Az alkalmazottak,
munkások, akik a hátukon hordják az ország terheit, visszautasítják, hogy nekik csak az
adófizetéshez van joguk, a közélethez pedig nem. Szélsőséges, kirekesztő véleményeknek nincs
helyük. Aki ilyet mond, annak nincs helye ebben a testületben. A közélet határainak
kiszélesítése az ország érdeke.
A FIDESZ Munkástagozata soraiba hívja mindazokat a munkásokat, alkalmazottakat, akik
nemcsak morgolódni, hanem tenni is akarnak az ország szocialista megszállás utáni
felépítéséért. A FIDESZ Munkástagozata Dr. Várnai László polgármestert szélsőséges,
kirekesztő kijelentéseiért lemondásra szólítja fel.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
A sertésinfluenza járvány immár hónapok óta lázban tartja a médiákat. Mindenféle
mendemonda kering az országban a vakcináról, politikai trükkökről. Látványos oltások
követik egymást. Miniszterek, országgyűlési képviselők, polgármesterek így vallanak hitet
emberiességük mellett. Naponta közlik a halottak számát, ami most 28 fő. Ebből 25 fő súlyos
alapbetegségben szenvedett, tehát bármilyen egyszerű szövődmény, vagy megfázás is
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kibillentette volna szervezetük egyensúlyát és halállal végződött volna. Természetesen nagyon
sajnálja mindegyiküket, különösen azokat a kismamákat, akik kisbabájukat is elvesztették.
Minden értelmetlen halál tragédia a családnak, a közösségnek, a nemzetnek. Tudomásul kell
venni, hogy ez elenyésző szám a beharangozotthoz és statisztikákhoz képest. Érthetetlennek
tartja a felhajtást. Magyarország a nemzetközi statisztikák szerint a betegség gyakorisága és
halálozási számai között is Európában az első helyen áll. Világstatisztikában is vezető helyen
áll. Az egészségügyet sikerült olyan helyzetbe hozni, olyan mélyre süllyeszteni, ami elképesztő.
Az országban 6000 ember vakul meg évente, melyből 4000 szeme világát meg lehetne menteni
megfelelő kezelés mellett. Vakbél-, végbélrákban 9000 új beteg van évente, melyből közel
6000 ember meghal. Szűréssel mind megmenthetőek lennének.
A fogyatékosok támogatásának lecsökkentésével sok család megy tönkre. Sok fogyatékost,
megváltozott munkaképességűt fosztanak meg a létfenntartásuk lehetőségétől. Évi több 10.000
ember sorsának tönkretételéért és haláláért felelősek.
A H1N1 csak előhozta a gondokat és tetőzte. Teljesen hiteltelen emberek mind politikusként,
mind orvosként, mind emberként kezdték el reklámozni az oltást. A madárinfluenza miatt már
becsapták és tönkretették a fél országot a magyar szárnyasállomány kiirtásával. Most az volt
a gond, hogy a vakcinát gyártó cég nem volt ellenőrizhető és még ma sem az. A vírus elleni
védekezés sosem volt vitás. A vakcina jó, de továbbra sem tisztázott az előállítás, forgalmazás
anyagi része, ami több milliárd forintos hasznot hoz. A bevétel nem a több sebből vérző,
pénzhiányos egészségügy haszna lesz, hanem ki tudja kié. Ki tudja, ki mennyi pénzt fog kapni
az offshore cégtől a reklámozás, a hamis pánikkeltés miatt. Ki a felelős ezért? Ezrek, tízezrek
egészségéről és haláláról van szó évek óta. Próbálkozás sincs a helyzet megoldására.
A védőoltást, aki tudja, vegye fel. Akinek valamilyen krónikus betegsége van, beszélje meg
orvosával, ők felelősséggel felvilágosítják, hogy dönteni tudjon. Az influenzavírus rendkívül
gyorsan változik, átalakul. Ha egy családban négyen vannak és egy valaki megkapja, majd
végigmegy a családon, akkorra úgy megváltozhat, hogy az első ismét megbetegedhet. Biztos
védelmet nem nyújt a vakcina, de ha már enyhíti a betegség lefolyását, megéri felvenni. Ne a
reklámszövegeknek és a médiáknak és politikai trükközéseknek higgyenek.
Dr. Várnai László polgármester:
Emlékei szerint Orbán Viktor idején is ugyanez a cég gyártotta a vakcinákat. Akkor semmi
baja nem volt a FIDESZ-nek vele. Az emberek egészségének megvédéséről és a megelőzésről
van szó, nem arról, hogy a cég offshore, vagy nem.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Bajban az ország, bajban a gazdaság, bajban a vállalkozások és bajban a halasi futball is.
Kiskunhalason közel ezer ember rendszeresen rúgja a bőrt. Ebből közel 250 fő ifjúsági
sportoló, aki rendszeresen részt vesz a térségi, illetve megyei bajnokságban.
A Kiskunhalasi Football Club hatalmas anyagi problémákkal küzd. Ahhoz, hogy a 250
gyermek és ifjúsági sportoló az idei bajnoki szezont a jövő évben be tudja fejezni, pénzre van
szükségük, mert a helyi vállalkozások tovább nem tudják finanszírozni. Az 5 millió Ft-os éves
költségvetéshez 3 millió Ft-ot tudnak összegyűjteni, a hiányzó 2 millió Ft-hoz kérik az
önkormányzat segítségét. Kiskunhalas nemcsak a kézilabdájáról, hanem a labdarúgásáról is
ismert, hiszen két szinten is versenyeznek. A költségvetés összeállításakor kéri, hogy vegyék
ezt figyelembe. Véleménye szerint ezeket a fiatalokat támogatni kell, hogy a város hírét vigyék
az országban.
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Halász Balázs képviselő:
Elnézést kér előre, ha valakit akarata ellenére megbántana. Többen megkeresték a múlt
testületi üléssel kapcsolatban, hogy mi történt a polgármesterrel. Stílust váltott, kifigurázza
azokat a képviselő társait, akikkel együtt kellene dolgoznia. Gúny tárgyává váltak.
Tudomása szerint a polgármester édesapja is a MÁV-nál dolgozott 24 évig. Próbálkozott a
polgármester ügyvédként is több-kevesebb sikerrel, így inkább a megélhetési politizálást
választotta. Nem érdemlik meg, hogy foglalkozásukat kifigurázva ilyen megjegyzéseket tegyen
rájuk. Sértő az a kijelentése is, hogy a testület 80 %-a érti csak, hogy miről van szó.
Arra kéri a polgármester urat, hogy az évfordulóra, valamint a várható nehéz gazdasági évre
tekintettel változtasson a stílusán. Ugyanazt várják el, mint ahogy ők is tesznek.
A méhek sem nézik, hogy milyen színű virágról hordják a nektárt. A lényeg az eredmény.
Vegyenek példát erről a hasznos kis állatról. Minden kiskunhalasinak békés, boldog
Karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kíván!
Dr. Várnai László polgármester:
1972-ben végzett a főiskolán, azt követően az Állami Gazdaság Bács-Kiskun Megyei
Főosztályán dolgozott. Két év katonai szolgálatot követően 1975-1996 az Állami
Gazdaságban a főosztályvezetői tisztségig vitte. Az Állami Gazdaság megszűnését követően
közvetlenül megválasztották Kiskunhalason országgyűlési képviselőnek. Egy hónapig
működtette az ügyvédi irodáját, mert alpolgármesterként összeférhetetlen volt. Az ügyvédi
pályát összeférhetetlenség miatt hagyta el.
Olyan az adjon isten, mint a fogadj isten. Amikor az adjon isten normalizálódni fog, a fogadj
isten vonatkozásában sem lesz különbség.
Nehezen tolerálja azokat a kijelentéseket, hogy az alapító okirat magasabb szintű, mint maga
a jogszabály, ahogy azt Máté Lajos képviselő a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság ülésén kijelentette. A felkészültségnek van egy szintje, amit elvár a képviselőktől. Ha
megszólalnak, azt a jelenleg hatályos jogszabályok keretei között tegyék meg. Egy elfajult
vitában olyan dolgok is elhangzanak, amit nyugodt hangnemben nem biztos, hogy megtenne
az ember. 39 hónap eltelt a ciklusból. Olyan sok pozitív beleérzési képességet nem kapott a
FIDESZ frakciótól ez idő alatt. Rengeteg gesztust gyakorolt, amiért nem kapott cserébe
semmit. Ezt a ciklust a hátralévő 9 hónappal együtt a megfelelő helyen kezeli magában.
Meglehetősen sok negatív érzéssel zárul a ciklus.
Szabó Károly képviselő:
Az Alpolgármester Úr feladatmegvonását megítélése szerint Polgármester Úr jogszerűen tette
meg. Pécsett hasonlóan vonta meg a FIDESZ-es polgármester a két MSZP-s alpolgármester
feladatkörét. Mi vezetett ide? A legnagyobb létszámú, vezető frakció és az őt képviselő
alpolgármester a különböző előterjesztések előkészítésének időszakában nem egyeztetett. Nem
olyan előterjesztések kerültek a képviselő-testület elé, amit minimális vita után el lehet
fogadni akár egyik, akár másik oldalon.
Javasolja, hogy az együttműködést más szinten tegyék meg, mert még van háromnegyed évük.
A kényesebb napirendi pontok esetében vagy frakcióvezetői szinten, vagy bizottsági elnökök
szintjén egyeztessenek. Nem szerencsés felelőtlenül napirendi javaslattal előállni, vagy azt
indoklás nélkül napirendről levenni. Ez csak zavart okoz, a városnak pedig mindenképpen
kárt. Együttműködés párti volt mindig.
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Egyetért Dr. Nagy András képviselővel, amikor az oltás mellett szól, ugyanakkor ismert
FIDESZ-es képviselők szólaltak fel az oltás ellen, ami nem volt szerencsés. Az eredmény
látható.
2. TÁJÉKOZTATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT
FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL
A tájékoztató írásban mellékelt.
Ma leesett az első hó Kiskunhalason. A Halasi Városgazda Zrt. mai napi jelentése szerint 83
fő fizikai munkás és 5 fő műszakvezető dolgozik a hóeltakarításban. A jelentés tartalmazza,
hogy milyen eszközökkel és melyik utcákon végzik a homokszórást. A rendkívüli időjárásra
tekintettel jelentések folyamatosan készülnek.
Fénymásolatban a képviselők is megkapják, hogy probléma esetén intézkedni tudjanak a
körzetükben.
Az előjelzések szerint a mai nap esik még a hó, de Karácsonyra újabb nagy havazást ígér a
meteorológia jelentős hideg mellett.
Néhány napirendi ponttal kapcsolatban részben a bizottsági határozatok, részben más okok
miatt szeretné elmondani miért nem javasolja megtárgyalni.
A Kiskunhalasi Városmenedzser Nonprofit Kft. jogi helyzetének rendezése című napirendi
ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Cégbíróság tájékoztatása szerint rendkívül rövid
határidő kitűzésével kényszer végelszámolással megszüntetik a céget. Ha a képviselők nem
akarják az általa javasolt végelszámolást, akkor nem erőlteti. Véleménye szerint felesleges
olyanról vitát nyitni, ami szemmel láthatóan megosztja a képviselő-testületet. Rá kell bízniuk
magukat a cégbírósági eljárásra. Vélhetőleg ez a jövő év elején be fog következni. A tegnapi
tájékoztatás szerint 30 napos határidő kitűzése mellett végzésben rendeli el a kényszer
végelszámolást. Visszavonja az előterjesztést, mint ahogy a Közbeszerzési Szabályzatot is.
Pozitív fejlemény, hogy a FIDESZ frakció részéről van egy alternatív Közbeszerzési
Szabályzat. A következő testületi ülésre kéri, hogy a Hivatal és az illetékes Ügyrendi Bizottság
készítse elő az előterjesztést, ami még nem felel meg a jelenleg hatályos szabályozásnak.
A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „
Egészségtudatos szemléletfejlesztés a Semmelweis Halasi Kórház dolgozóinak körében”
TÁMOP 6.1.2. pályázat benyújtása című napirendi pontot is visszavonja. Előzetesen az NFÜvel tárgyaltak és ma délelőtt egyeztettek Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető igazgatóval is. Az
önkormányzat megnyert egy hasonló témájú TÁMOP 2.1.6 jelű pályázatot, ezért az NFÜ ezt
már nem támogatná.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó és a fent ismertettek figyelembevételével.
Máté Lajos (ÜGYREND) képviselő:
A Halasi Városgazda Zrt. felügyelő bizottsága olyan kérést intézett a képviselő-testület felé,
hogy az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2000. (II.29.) sz.
rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) és a Halasi Városgazda Zrt. alapító okirata közötti
ellentmondást oldja fel. Lukács László alpolgármester a 2009. október 26-i ülésre készített
egy, a rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést, amit végül nem tárgyalt a képviselőtestület. A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ezt az előterjesztést felvette
legutóbbi ülésének napirendjére. Kéri, hogy a képviselő-testület is vegye fel a korábbi
előterjesztést napirendjére.
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Ez nem azt jelentené, hogy most módosítanák a rendeletet, hanem a következő alkalomra elő
kell terjeszteni.
Dr. Várnai László polgármester:
Az a probléma, hogy nincs előterjesztés. A visszavont előterjesztés nem létezik. Ha újra be
akarja nyújtani, akkor arra az adott képviselő-testületi ülésre, vagy bizottsági ülésre kell
beterjeszteni, ahol ezt meg kívánják tárgyalni.
Egyik képviselő előtt sincs ilyen előterjesztés. A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság a következő testületi ülésre készítse el az előterjesztést. Abban az esetben bekerül a
testületi anyagba és semmi akadálya nem lesz, hogy a következő képviselő-testületi ülésen
megtárgyalják.
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:
Egy korábbi előterjesztés változatlan formában történő felvételét kérte a napirendre egy
bizottság. Mi volt az akadálya, hogy a testületi anyagban megjelenjen, vagy osztós anyagként
megkapják?
Dr. Várnai László polgármester:
Az előbbiekben ismertette ennek okát.
További hozzászólás nem lévén kéri a korábban ismertetett napirend elfogadását.
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Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2009. december 16-i ülésére kiküldött meghívón
szereplő napirendek közül a „Közbeszerzési Szabályzat” és a„Kiskunhalasi Városmenedzser
Nonprofit Kft. jogi helyzetének rendezése.”, valamint a „Semmelweis Halasi Kórház
Nonprofit Kft. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Egészségtudatos
szemléletfejlesztés a Semmelweis a Semmelweis Halasi Kórház dolgozóinak körében”
TÁMOP 6.1.2 pályázat benyújtása” című előterjesztéseket leveszi. Az ülés napirendjeit az
alábbiak szerint határozza meg:
1) Az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet.
2) A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) sz. rendelet módosítása.
3) Halasthermál Kft. gazdálkodásával kapcsolatos problémák rendezése.
4) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről.
5) Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodásának módosítása.
6) Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel.
7) „Kultúrák közötti zenei hálózatépítés” elnevezésű Szabadka-Kiskunhalas IPA
(Európai Unió-s) pályázat.
8) Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. részére önkormányzati kezességvállalás nyújtása.
9) „CÉDE/2009/3094 sorszámú Felsővárosi
tetőfelújítása” című pályázat átdolgozása.
10) Tájékoztató a 42/2008. Kth.-ban
kötvénykibocsátás felhasználásáról.

Óvoda

meghatározott

épület

Képviselői interpellációk.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Határidő: azonnal
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homlokzat-

1.000.000.000,-

11) Tájékoztató a szemétszállítás díjemelésének kompenzációjáról.
Interpellációs válaszadás.

és

és

forintos

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. Az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet. Dr. Várnai László
polgármester
2. A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező
Dr. Várnai László
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) sz. rendelet polgármester
módosítása.
3. Halasthermál Kft. gazdálkodásával kapcsolatos problémák
rendezése.

Dr. Várnai László
polgármester

4. Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi
tevékenységéről.

Dr. Várnai László
polgármester

5. Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás társulási
megállapodásának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

6. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel.

Dr. Várnai László
polgármester

7. „Kultúrák közötti zenei hálózatépítés” elnevezésű SzabadkaKiskunhalas IPA (Európai Unió-s) pályázat.

Dr. Várnai László
polgármester

8. Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. részére önkormányzati
9. kezességvállalás nyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

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

Dr. Várnai László
polgármester

11. Tájékoztató a 42/2008. Kth.-ban meghatározott
1.000.000.000,- forintos kötvénykibocsátás felhasználásáról.

Dr. Várnai László
polgármester

12. Tájékoztató a szemétszállítás díjemelésének kompenzációjáról.

Dr. Várnai László
polgármester

Interpellációs válaszadás.
Képviselői interpellációk.

00001 Új napirendi pont
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Aradszky Lászlóné (ÜGYREND) képviselő:
Az Alpolgármester Urat miért ültették el a korábbi helyéről? Korábban úgy nyilatkozott a
polgármester, hogy az alpolgármester marad, csak a hatásköreit vonja vissza.
Dr. Várnai László polgármester:
A feladatköreit vonta vissza, amiben az ő helyettesítése is szerepel. Nem fogja helyettesíteni őt
ezután. Lukács László alpolgármester tagja a FIDESZ frakciónak. Dr. Krammer Balázs
képviselő, aki tanácsnoki címet is visel, ő is a frakció tagjai között foglal helyet. Az elkezdett
folyamat vége az ülésrend megváltoztatása.

Hozzászólások
Hunyadi Péter képviselő:
Véleménye szerint a polgármester szándékosan terjeszt be elfogadhatatlan javaslatokat, utána
az ebből adódó konfliktust áthárítja. A javaslatból hiányzik az átment és a gazdálkodás. A
zavartalan folyamatosság javaslata ez és gazdálkodásként a semmittevést választja, ahogyan
a költségvetési koncepció is. A szocialista kormány jövőt felélő, a holnappal nem törődő
mentalitásának kiskunhalasi változata ez, a féktelen eladósításé. Ez a javaslat szembe állítja a
várost a Hivatallal. A megélhetés mindenki számára romlik a városban, kivéve a Hivatalt,
amire nem vonatkozik semmi. Külön pontban garantálja a folyamatosságot. A szolidaritás
teljes hiányát választja a terhek közös hordozása helyett. Dr. Várnai László polgármester azt
várja, hogy kitöltetlen csekket írjanak alá, az együttműködés helyett szabad kezet kapjon.
Bízik benne, hogy Dr. Várnai László polgármester támogatói meggondolják, hogy kit és mit
támogatnak. Kiskunhalasnak a semmittevésre van most szüksége?
Az előterjesztés színvonala véleménye szerint megalázó a Hivatal köztisztviselőire nézve.
Kizárólag Dr. Várnai László polgármester kampányszempontjaira van tekintettel. Nem csoda,
hogy Lukács László aktivitása és szakmaisága elviselhetetlenné vált és a polgármester
elzárkózott a közös munka elől. Bízik abba, hogy a polgármestert támogató koalíció többsége
a város mellé áll és arra kényszerítik a polgármestert, hogy a város vezetésével foglalkozzon.
A szocialista kormány uralkodásának következményeit pedig vállalja fel. Bőven van valós
probléma, nincs szükség a megtévesztő, a polgárokat a közélettől elidegenítő botrányokra. Ha
nem tud vezetőként viselkedni a polgármester, akkor mondjon le.
Pajor Kálmán képviselő:
A rendelet-tervezet önmagáért beszél. Az előterjesztés címe nem takarja a tartalmat. Mintha
mi sem történt volna, folytatják az előző év költekezését, pedig 120 milliárd Ft-tal csökkent az
önkormányzatok támogatása. Ebből Kiskunhalasra is jut. A normatívák 200 millió Ft-tal
csökkennek, az önkormányzat a koncepció szerint 700-800 millió Ft hiánnyal számol. Úgy
költekezne, mintha az intézmények normatív támogatása nem csökkent volna, ami
elfogadhatatlan.
Megnézték olyan városok átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét, mint Százhalombatta.
Meglepődve tapasztalták, hogy fejezetenként szoros gazdálkodást irányoznak elő, nem négy
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rövid paragrafussal intézik el, hanem felelősen, minden költségvetési fejezetet megvizsgálva
terjesztették elő a rendelet-tervezetüket. Ennek semmi jelét nem látják Kiskunhalason, ezért
felelőtlennek tartja az előterjesztést.
A kötvény 1 milliárd Ft-os adóssága tetejére már a koncepció 800 millió Ft-os hiányt
irányzott elő. Ehhez jön még hozzá az áthúzódó 200 millió Ft.
Ahogy eddig ment a pénzköltés, most is ugyanúgy folyik tovább. Ezen el kell gondolkodni. Az
okát érti. Teljesen alárendeli a polgármester az újraválasztásának a költségvetést. Ezt meg
kell állítani, nem lehet vállalni.
A 15 %-os csökkentést már az első negyedévben érvényesíteni kell, mert ha az első pár hónap
takarékossági intézkedés nélkül telik, még nehezebb lesz.
Kószó János képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottságon hosszas és felelősségteljes vita folyt a
kérdésben. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a 2010-es év nehezebb körülmények között
fog lefolyni, mint az eddigiek. Ehhez igazodóan egy költségvetési koncepciót nyújtott be a
múlt alkalommal a Hivatal előkészítésében a polgármester. A hónap elején, november 7-én
megkapta a FIDESZ frakció megtárgyalásra. Az eltérő vélemények megtárgyalására nem
került sor.
Az előterjesztést a többség nem fogadta el. Nincs új feltételrendszer, így nehéz átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletet megfogalmazni. Az a feltételrendszer él pillanatnyilag, amit
az előző költségvetés alkalmával az önkormányzat jóváhagyott.
Ez az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet azt tartalmazza, hogy milyen keretek között kell
2 hónap alatt az önkormányzatnak a gazdálkodást folytatnia.
Nem tudja, hogy Százhalombattának volt-e költségvetési koncepciója és szerepeltek-e benne
megszorító intézkedések. Ha voltak, akkor ezeket az átmeneti intézkedésekbe be lehet építeni.
Az az átmeneti intézkedés már egy másik költségvetéssel kapcsolatos döntésen alapulna.
Miután ilyen költségvetési döntés a koncepcióra vonatkozóan nem született meg, valamint az
új költségvetés jövő februárban fog megszületni, addig nincs új szempontrendszer. Pajor
Kálmán képviselő korábbi felvetése ezért nem megalapozott.
A testületnek nincs semmilyen határozata az új szempontrendszerre, vagy megszorító
intézkedésekre.
A 15 %-os megtakarításra vonatkozó javaslatot kéri megfontolni, mert nevetségessé válhatnak
az intézményeknél, ha irracionális feltételrendszert szabnak meg. A több mint 80%-a az
intézményeknek a kiadások tekintetében oly mértékben predesztinált, hogy abba nem tudnak
beavatkozni.
Hogy képzeli valaki azt, hogy egy intézménynél 15 %-os költségmegtakarítást el lehet érni,
amikor a működésének feltételrendszerén nem tud változtatni, mert ezt különféle szabály írja
elő?
Nem tudják, hogy mennyit lehet megtakarítani, mert erre előzetes számítások nem készültek.
Azt javasolja, hogy az eredeti előterjesztést fogadják el.
Váradi Krisztián képviselő:
Halász Balázs napirend előtti felszólalására szeretne visszautalni, azaz az összefogásra.
Véleménye szerint álszent hozzászólás volt. Ez a napirend 20 éve ebben a városban mindig
elfogadásra került.
A költségvetés februári elfogadásáig valahogy gazdálkodni kell. Összefogás helyett
kampánycélú hozzászólásokat hall.
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Szomorú amiatt a folyamat miatt, ami elindult novemberben. A költségvetési koncepciót is
indoklás nélkül utasították el. 9 hónap van még hátra a ciklusból, amiben lesz egy
országgyűlési képviselői, valamint egy önkormányzati képviselői kampány. A várost érintő
kérdésekből kampánytémát csinálnak és csak azért is elutasítják az előterjesztéseket? Ennek a
városnak működnie kell. Nagyon rossz úton van a képviselő-testület. Arra kéri a FIDESZ-es
képviselőket, hogy ne szóljanak az összefogásról, amikor alapvető előterjesztésekből
kampányt csinálnak. Hunyadi Péter képviselő a Hivatalt támadja egy olyan előterjesztés
kapcsán, amihez semmi köze. A város érdekében kéri, hogy a FIDESZ frakció változtasson a
hozzáállásán, mert 9 hónapig így nem fog működni a város.
Máté Lajos képviselő:
Csatlakozik Váradi Krisztián képviselőhöz abban, hogy ő is el van keseredve, de ők elmentek
tiltakozni a Kormány intézkedései ellen. Évek óta egyre romlanak az önkormányzatok
költségvetési feltételei, ami már elviselhetetlen. Véleménye szerint jelentős nyomást tudott
volna a baloldal a kormányára gyakorolni.
A költségvetési koncepció elfogadásánál is azt mondták, hogy a következő év sokkal rosszabb
lesz, mint az előző. Ezt a szocialista politikusok is ugyanúgy elismerték. A költségvetési
koncepció az évszámot kivéve megegyezett az előző évivel.
A rendelet-tervezet is azt takarja, hogy legalább olyan legyen az új év az átmeneti időszakra,
mint a 2009-es. Véleménye szerint nem olyan, hanem sokkal rosszabb a helyzet és ezt az
időszakot is kezelni kell valahogy.
Nincs kidolgozva, hogy hány %-ot kell megszorítani, de valamit tenni kell a feltételek romlása
miatt.
Egyetért Kószó János képviselővel abban, hogy az intézményeket ki kell finanszírozni. Minden
évben átviszik az utolsó hónapot a következő évre. Tudomása szerint a Bokros-csomag idején
8-9 hónapra voltak kifinanszírozva az intézmények. Ha 15 %-kal kevesebbel lesznek az
intézmények az átmeneti időszakra kifinanszírozva, akkor egy kedvezőbb lehetőséget
teremtenek a költségvetésnek.
Nem tudják elfogadni, hogy sok 100 millió Ft-os hitelt vesznek fel, többek között azért, mert
nem fognak kapni.
Az a javaslata, hogy az átmeneti gazdálkodás idejére az időarányosan járó rész 85%-áig
legyenek az intézmények finanszírozva.
Lukács László alpolgármester:
Új helyen ül, ami véleménye szerint a polgármestert minősíti. A kialakult helyzetért is a
polgármestert teszi felelőssé.
Most 12 fős a FIDESZ frakció, míg 13-an voltak, addig volt együttműködés. Továbbra is
helyettesíti a polgármestert, amennyiben szükség lesz rá.
200 millió Ft-tal kevesebb normatív támogatást kap a város, valamint jelentős helyzeti
veszteséget kell elszenvednie oktatási, szociális, kulturális és sport területen. Ezért a Kormány
a felelős.
Szomorúnak találja, hogy csak addig van együttműködés, amíg valakinek többsége van. Azért
vannak itt 12-en, hogy a város érdekeit szolgálják. Hajlandóak az együttműködésre, de nem
asszisztálnak a város ellenében meghozandó döntésekhez.
Nem veszi tudomásul az előterjesztő, hogy a következő év teljesen más lesz. Amennyiben a
polgármester nem hajlandó ehhez az előterjesztéshez megoldási javaslatokat tenni, ami a
város egészét érinti és megtakarításokat eredményez, akkor nem támogatják.
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Csáki László képviselő:
Fogalomzavarban szenvednek néhányan. Február 15-ig ki kell finanszírozni a város
intézményeit. A korábban elhangzott megtakarítási javaslathoz kapcsolódóan elmondja, hogy
érdekes lenne, ha egy intézmény a 100.000 Ft-os villanyszámlájából csak 85.000 Ft-ot fizetne
ki. Semmiféle polgármesteri túlkapás nincs ebben. 17 éve kell ebben a rendszerben
gazdálkodni. Nem a polgármester találja ki, hanem a jogszabályok határozzák meg. A
képviselő-testület által vállalt kötelezettségeket megfelelően teljesíteni kell, a már futó
beruházásokat, a pályázatokat ki kell fizetni. A köztisztviselők bérezését is törvények
szabályozzák.
A polgármester feladata a törvényesség betartatása és felügyelete. Semmilyen döntés nem
születik képviselő-testületi felhatalmazás nélkül. Az áthúzódó kiadásokat mindannyian
megszavazták.
Pajor Kálmán képviselő:
Váradi Krisztián képviselő a felelőtlen polgármesteri előterjesztés mellett szólt és
kampánybeszédnek minősítette az ő hozzászólását. A polgármester pedig kampánycélból
megtámadta az alpolgármestert.
Dr. Várnai László polgármester:
Ez a hozzászólás mennyiben érinti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet?
Pajor Kálmán képviselő:
A baloldal hozzászólásaira reagált ezzel.
Továbbra is azt kéri, hogy vizsgálják felül az intézményrendszeri kiadásokat tartalmi
szempontból.
Hunyadi Péter képviselő:
Váradi Krisztián képviselő figyelmét szeretné felhívni arra, hogy ő a korábbi hozzászólásában
szakmai érveket sorakoztatott fel és az előterjesztés szakmaiságát kifogásolta. Szalontai
Mária könyvvizsgáló egy korábbi egyeztetés alkalmával említette, hogy a szolidaritás elemeit
hiányolja a költségvetési javaslatból. Véleménye szerint nincs ez így jól.
Rendkívüli a helyzet, amit a Hivatal egy oldalas előterjesztésben elintézett. A Kormány
intézkedéseit át kell vezetni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén nem vita, hanem hosszas beszélgetés
folyt a témáról. Világítani és a gyerekeket taníttatni tényleg kell.
A kevesebből hogyan tudnak majd kijönni, ha a 2009-es szinten költenek?
Máté Lajos képviselő javaslatát támogatja.
Horváth Etelka képviselő:
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A spórolásra intő hozzászólásoknak jobban örült volna a költségvetési koncepció
kidolgozásakor, novemberben. A koncepciónál kellett volna megmondani, hogy a 15 %-os
elvonást a bérből, a dologi kiadásokból, vagy a fenntartási költségekből képzelik-e el, hány
embert kell elbocsátani és mennyivel kell megszorítani egy intézménynek a jövő évi
költségvetését.
A költségvetési koncepciót a másik frakció nem fogadta el és nem is készített alternatívát,
akkor egy átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletnél nem hiányolhatja azokat az elemeket,
amit nem itt kell megfogalmazni.
Ez a rendelet-tervezet arról szól, hogy az intézmények január és február hónapban, mikor
még biztosan nincs költségvetés, mivel számolhatnak.
A 15 %-os megszorítás esetén meg kell mondani, hogy melyik órákat nem szabad megtartani
az iskolákban, valamint a parkgondozásban, a közvilágításban és a fejlesztések területén mire
nincs szükség.
Pár hónap múlva választás és ezt a sanszot nem lehet kihagyni, mégis a város és az
intézmények érdeke a legfontosabb. Az intézmények jó részét az iskolák teszik ki, ahol
kiskunhalasi polgárok gyerekei tanulnak.
Aradszky Lászlóné képviselő:
A költségvetési koncepció tárgyalásakor is elmondták, hogy az igazgatók üljenek le a
szakemberekkel és dolgozzák ki, hogyan tudnak kijönni a kevesebb normatívából, ha van
rendelet hozzá, ha nincs. Az intézmények finanszírozására 200 millió Ft-tal kevesebb jut.
Januárban és februárban is kevesebbet költhetnek. Már 2009-ben is megszorítások voltak.
Most még jobban össze kellene húzniuk magukat. Azért vannak a Hivatal szakemberei, hogy
megoldják a problémákat. Félő, hogy hitelt sem tudnak biztosítani hozzá.
Nem érti, hogyan követelhetik az összefogást a város eladósításához. Tőlük várják a
javaslatokat. A baloldaltól eddig csak azt hallották, hogy idáig is volt valahogy, majd ezután
is lesz valahogy, illetve majd hitelt vesznek fel. Ezt nem tudják elfogadni.
Kószó János képviselő:
Tudomása szerint a tavasszal az oktatási intézményeket teljes körűen átvizsgálták a
költségmegtakarítás, szervezetátalakítás szempontjából. A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottság megállapította, hogy nincs megtakarítási lehetőség. Május óta nem hiszi, hogy
sokkal okosabbak lennének. Honnan veszik a bátorságot a 15 %-os költségmegtakarítás
előírására, mikor a szakemberek szerint nem lehet. Nincs valóságtartalma. Megint egy olyan
határozat lenne, amit nem lehet végrehajtani.
A családi költségvetés megtakarítási lehetőségei sokkal nagyobbak, mert nem törvények írják
elő mit kell csinálni, mint az intézmények esetében.
Váradi Krisztián képviselő:
Minden törekvéssel, ami arra irányul, hogy a jövő év költségvetése minél takarékosabb
legyen, azzal tud azonosulni.
Nem most van itt az ideje ennek, mert nem költségvetést terveznek. Most nem lehet belenyúlni
egy átmeneti gazdálkodás folytán a már elfogadott költségvetési keretekbe. Ennek van egy
folyamata. Egyeztetni kell az intézményekkel, meg kell tervezni, hogyan kivitelezhető egy teljes
gazdasági év. Ez a hozzáállás egy nagyon látványos kampányfogás. A 2010-es költségvetés
elfogadásánál el lehet mondani ezeket a javaslatokat. Az előző pár évben szó nélkül
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elfogadták ezt az előterjesztést, pedig nem különbözött a mostanitól és akkor is nehezebb volt
a következő év.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Egy folyamat végén vannak. Véleménye szerint az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet nem
fog megszületni.
Nem tudják, hogy ez mivel jár. Lehetőséget kell biztosítani László Mária Pénzügyi és
Városfejlesztési főosztályvezetőnek, hogy elmondja.
Egyetért Váradi Krisztián képviselővel, hogy ennek a vitának nem most van itt az ideje.
Lukács László alpolgármesterrel is egyetért abban, hogy a hiány további növelése
életveszélyes. Remélte, hogy még 2009. decemberében tárgyalják a költségvetési koncepció
átdolgozott változatát, amit vagy a FIDESZ, vagy az MSZP szakértőin keresztül kidolgoz.
Nyomát nem látja. A 15 %-os mértékű fűnyíróelvvel nem ért egyet.
Volt intézményi áttekintés. A költségvetési koncepció kapcsán már elmondta, ez a szakmai
anyag alapján kellett volna elkezdeni a munkát. Sok az elvesztegetett idő. Véleménye szerint
ennél már nincs lejjebb.
A mostani előterjesztés arról szól, hogy be kell szedni a bevételeket és ki kell fizetni a
kiadásokat, ami a normális gazdálkodás alapján felmerül. Akarják-e, hogy normális,
törvényes keretek között működjön az önkormányzat? Véleménye szerint erre a rendeletre
szükség van.
Mi alapján lehetett volna részletesebb rendeletet benyújtani, ha nincs költségvetési
koncepció?
Ez egy rutin. December 31. után is működni kell. Felelős képviselőnek tartja magát és a
legfontosabbnak a működőképesség fenntartását tartja.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
A rendelet-tervezet célja, hogy a város vezetése korlátok között tudjon gazdálkodni a
bevételekkel a jövő évben. Ezek közé tartozik, hogy béreket csak a központi előirányzatoknak
megfelelően lehet emelni, a beruházások, rekonstrukciók esetében csak a maradványokon
belül lehet teljesíteni, valamint a pályázatoknál már csak a jóváhagyott önrészt lehet kifizetni.
További korlátokat is el tudna képzelni, ami még inkább a takarékos gazdálkodásra szorít.
A 15 %-os megszorítási javaslatot nem tudja elfogadni. Ez mást jelent egy könyvtárnál és
mást egy óvodánál.
A költségvetés 5/12. sz. táblájából nem minden fog szerepelni a következő évi
költségvetésében, vagy csökkentett összeggel.
Egy korlátokat növelő javaslatot támogat, de nem a fűnyíróelv szerint. Amennyiben nem
fogadják el a rendelet-tervezetet, még ezek a korlátok sem lesznek meg.
Máté Lajos képviselő:
Módosító javaslata szerint az 1.§. utolsó előtti sorát az alábbiak szerint javasolja elfogadni:
„...a kiadásokat az időarányos, maximum 85 %-áig teljesítse Kiskunhalas Város
Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 24/2009. (XII.02.) sz. rendelete alapján”.
A 2. § (1) bekezdésének utolsó sorát kéri kiegészíteni azzal, hogy „...maximum az időarányos
85 %-ig teljesíthetők”.
A 2. § (2) bekezdését a következőképpen javasolja módosítani: „...a Polgármesteri Hivatal
dolgozóit érintően a 2010. évi költségvetés elfogadásáig nem hajthatók végre.”
Amennyiben ezt törvény írja elő, akkor nem kell, hogy itt szerepeljen és törölni javasolja.
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Többektől elhangzott korábban, hogy nem ebben a rendeletben kell elrendelni a
megszorításokat, de véleménye szerint itt is foglalkozni kell ezzel. A Kormány is ki tudta
mondani. Mindig azt hallják, hogy nem lehet hozzányúlni semmihez. Ezt az ellentmondást fel
kell oldani. A Kormány hozza a törvényeket, amelyek előírásokat tartalmaznak az
önkormányzatokra nézve.
Dr. Várnai László polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kormány nem hoz törvényeket, hanem rendeleteket alkot. A
Parlament fogadja el a törvényeket.
Horváth Etelka képviselő:
Azoknál az intézményeknél, ahol a bérköltség meghaladja a 85 %-ot, ott az igazgató, vagy a
takarítónő nem kap majd fizetést?
Jerémiás Béláné képviselő:
A tény az, hogy 2010. január 1-től 200 millió Ft lesz a hiány az intézményeknél. Mindenképp
ki kell találni valamit. A Kormány fűnyíróelv alapján adott kevesebb pénzt az
önkormányzatoknak. Támogatja Máté Lajos képviselő javaslatát, hogy már január 1-től
érvényesüljön valamiféle takarékosság.
Lukács László alpolgármester:
Az előterjesztő és a 100 fős Hivatal felelőssége, hogy kidolgozzon a testület elé használható,
költségvetéssel összefüggő gazdasági elképzelést. Ez nem történt meg. Nincs alternatíva.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (III.07.)
sz. rendelete sincs betartva ebben a kérdésben. Egyeztetés sem történt. Nem lesz pénz a
Kormánynak köszönhetően. Ezt kezelni kell. Vannak felkészült kollégák erre a feladatra.
A polgármester nem tesz semmit.
Dr. Várnai László polgármester:
Visszautasítja a személyét érintő folyamatos támadásokat.
Horváth Mihály képviselő:
Elszomorító, hogy a szakmai vita helyett politikai vita folyik. Azért delegálták ide, hogy felelős
döntéseket hozzanak a város érdekében. Ha nem hoznak ma felelős döntést, elvesztik a
bizalmat a választók körében és a város ellehetetlenítése irányába tesznek lépéseket. Ezt nem
engedhetik meg magukat. Mindenkinek van egy szilárd álláspontja. A többpárti
demokráciának ez is velejárója.
A diktatúrának az az előnye, hogy sokkal hatékonyabb.
Itt a felek nem hajlandóak közeledni.
Nincs a városnak költségvetési koncepciója és nem lesz átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelete 2010-re. Hogyan kezdik meg a működést a következő évben? Ebből az következik,
hogy mindenkitől megvonja a bizalmat a város lakossága. Nem lesz különbség a FIDESZ és
MSZP között.
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A 15 %-os megszorítás nem biztos, hogy jó, mert nem lehet minden területen érvényesíteni.
Közelíteni kell az álláspontokat egymáshoz. A polgármestert nem hozhatják olyan helyzetbe,
hogy nem tudja jövőre elindítani a várost.
Dr. Várnai László polgármester:
Emiatt nem kell aggódni, megvan erre is a megfelelő megoldás.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Visszautasítja, hogy politikai síkra terelődött a vita. Vannak javaslataik. A hivatali apparátus
dolgozza ki az alternatívákat, amelyek közül választhatnak. Amennyiben nem megvalósítható
a 15 %-os megszorítás, akkor dolgozzanak ki további elképzeléseket. Nem a képviselő-testület
a végrehajtó testület.
2025-ig már előre be van táblázva Kiskunhalas hiteltáblája. Még az unokáik is azt fogják
fizetni. Ha kevesebb pénz áll rendelkezésre, akkor abból kell kijönni.
Ha ehhez a Hivatal nem járul hozzá, akkor ne tőlük kérjék a megoldásokat.
Váradi Krisztián (ÜGYREND) képviselő:
Javasolja, a képviselő-testület szavazza meg, hogy Aradszky Lászlóné készítse el a 2010. évi
költségvetést.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az SZDSZ, a Szabadelvű Polgári Kör és az MDF képviselője is tagja a képviselő-testületnek,
nemcsak a FIDESZ és az MSZP. Véleménye szerint kicsit kívülállóként szemlélik az
eseményeket, annak ellenére, hogy Dr. Komáromi Szilárd is aktív részese volt annak, hogy a
város idejutott.
A megszorításokat mindenki az oktatásra vonatkoztatja. A másik fontos terület az
egészségügy. Valószínűleg a kórházat is támogatniuk kell. Lehet azt mondani, hogy a
költségvetési koncepciókor kellett volna megfogalmazni az intézkedéseket, de az tény, hogy az
önkormányzat kevesebb pénzt fog kapni a központi költségvetésből. Ebből az következik, hogy
saját magukon kell spórolni.
Kószó János képviselő hozzászólására reflektálva elmondja, hogy a törvényeket is emberek
hozzák, mint ahogy a családi költségvetésnél alkalmazott megszorításokat is.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Véleménye szerint ellentmondásba kerülnek képviselők önmagukkal. A Kormányt szidták az
elvonások miatt, ugyanakkor nem akarnak több hitelt felvenni, ezért 15 %-os megszorítást
javasolnak. Ugyanúgy elvesznek, mint a Kormány.
Két évvel ezelőtt, amikor 8 %-ot vettek az intézményektől, nagy nehézségek árán tudták
véghezvinni. A korábbi tehetségfejlesztésről le kellett mondani.
Nagyon sok intézménynél törvény szabályozza a szakmai létszámot, az elvégzendő teendőket.
Nem lehet 15 %-ot elvonni, mert akkor a törvényi szabályozásnak nem tudnak eleget tenni.
Jobban kellett volna tájékozódni, mielőtt ezt javasolták. Főként a Pénzügyi, Költségvetési és
Gazdasági Bizottság elnökére gondol. Amikor arról beszélnek, hogy nem készültek az oktatás
területén a megtakarítási lehetőségekről javaslatok, akkor azt feltételezi, hogy nem olvasták el
a költségvetési koncepciót, ahol Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető két oldalon
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taglalja, hogy az intézményekből már nem lehet forrást elvonni. Nem tudja, hogy mire jó ez a
politikai csatározás. Véleménye szerint a városnak mindenképpen működnie kell januárban és
februárban is, ezért kéri, hogy támogassák az előterjesztést.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Dózsa Tamás Károly képviselő korábbi hozzászólására szeretne reagálni azzal, hogy
gondolkodni szokott mielőtt szavaz és nem parancsra nyomja a gombot. Úgy szavaz, ahogy
akar.
Hangsúlyozni szeretné, hogy amennyiben nem fogadják el ezt a rendeletet, a polgármesternek
és a jegyzőnek nem lesz korlátja.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
200 millió Ft-ot elveszítettek, emiatt megszorítás kell, de nem ők fogják kimondani.
Nyilvánvaló, hogy a másik oldal sem fogja.
Máté Lajos képviselő módosító javaslatát kéri megszavaztatni. A százalékokról lehet
vitatkozni.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Nem tudja, hogy egy iskola mennyit költ reprezentációra, vagy béren kívüli juttatásra.
Mindenbe nem láthatnak bele. Elfogadja azt az érvelést, hogy minden intézménynél nem lehet
15 %-os megszorítást alkalmazni.
Amikor az intézmények jelezték, hogy további megtakarításokat nem tudnak tenni, még nem
ebben a helyzetben voltak, nem ekkora volt a hiány. Mindig lehet találni lehetőséget a
spórolásra.
Tudniuk kell, melyik intézmény mit bír el és milyen intézkedéseket kell végrehajtani. A BácsKiskun Megyei Önkormányzatnak is meg kell tennie bizonyos intézkedéseket, hogy az
intézményhálózatát fenn tudja tartani.
A Kormány hitelfelvétele is korlátozva van és az IMF feltételeket szab a hiány nagyságával
kapcsolatban. Nem biztos, hogy pont az önkormányzatoktól kellett volna elvenni, mikor
sorozatos botrányok vannak az állami cégeknél a közpénzek elherdálásából.
A tüntetés ellenére a Kormány nem kívánt változtatni az elképzelésein. Baloldali
polgármesterek is voltak, bár sokan nem vállalták a nyilvánosságot. A frakciófegyelem miatt
olyan képviselő is megszavazta a költségvetést, aki nem értett egyet vele.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
A rendelet-tervezet 2. § (2) bekezdésével kapcsolatban merült fel Máté Lajos képviselőnek egy
kérdése, melyre válaszként elmondja, hogy 2010-ben csak megszorító intézkedések lesznek. A
13. évi bért eltörlik, a kereset kiegészítéseket negatív irányba változtatják. A törvény a
minimumot írja elő. Ha a képviselő-testület vállalja, hogy január és február hónapban ezt
finanszírozza az intézményeknek, az pluszkiadást jelent 2010-ben, mert visszamenőleg már
nem tudják elfogadni 2010. január 1-től .
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A 2009-es költségvetési tervezet elfogadásakor a képviselő-testület hozott egy olyan döntést,
hogy a Humánpolitikai, a Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály vizsgálja meg az intézményi
működéseket az intézményeknél, a Hivatalnál és a gazdasági társaságoknál. Több hónapig
készült az anyag és a képviselő-testület tárgyalta is. Az volt a megállapítása, hogy ebben a
szervezeti felépítésben jelentős megtakarítás nem tehető. 10, 20, 100 ezer Ft-ot lehet találni. A
szerkezeten a képviselő-testület tud változtatni.
Dr. Várnai László polgármester:
Szeretné felhívni a figyelmet, hogy az előterjesztés nem költségvetési koncepció, hanem
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet, ami meghatározza, hogy a jelenleg hatályos
jogszabályok alapján, beleértve az önkormányzati rendeleteket is, hogyan történik mindaddig
a finanszírozás, amíg költségvetési rendeletet nem alkotnak.
Arról kell dönteni, hogyan tudják a költségvetés elfogadásáig finanszírozni a következő évet a
jelenleg hatályos szabályok figyelembevételével.
Amit elmulasztottak a koncepció elfogadásánál, azt most nem lehet pótolni.
Több képviselő említette hozzászólásában, hogy hova jutott a város. Ezzel kapcsolatban azt
tudja elmondani, hogy az elmúlt évtizedek alatt a megszorító intézkedések és
önkormányzatokat érintő elvonások mellett a város jelenleg is működőképes és messze
kevesebb hitellel rendelkezik, mint a környező városok. Ebbe beletartoznak az 1999-ben
intézményátadással, 2004-ben a kórházzal kapcsolatos döntések is. Még mindig van lehetőség
azon gondolkodni, ha lesz elfogadott költségvetés, hogy a beruházásokhoz hogyan teremtik
meg az önerőt. A város jó állapotban van, valamint minden további nélkül abszolválni tudja a
2010-es költségvetést.
Ha nem sikerül elfogadni a rendelet-tervezetet, annak is megvannak a jogszabályi
rendelkezései. Mindenféle fordulatra megvan a megoldás.
Máté Lajos képviselő módosító indítványát nem javasolja elfogadni a képviselő-testületnek,
mert nem tudják végrehajtani úgysem. Ennek ellenére meg fogja szavaztatni.
Érdeke a képviselő-testületnek, hogy minél hamarabb legyen elfogadott költségvetés, mert
annál rövidebb az átmeneti időszak. A 15 %-os megszorítási javaslatnak véleménye szerint
nincs értelme, csak számháborúról van szó. Akkor lenne értelme, ha valóságosan meg tudnák
nézni és figyelembe vennék a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság határozatát, hogy
az intézményhálózatban tovább nem lehet megtakarítani a minőség romlása nélkül. A
költségvetés elkészül, benne lesznek azok a megtakarítások, melyek mértéke még nem ismert.
Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetést nem bázisalapon építik fel, hanem feladathoz. Nincs
mihez képest 15 %-ot elvonni.
Felkéri László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezetőt, hogy ismertesse a
korábban elhangzott módosító indítványt.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
A javaslat szerint az 1.§-ot egészítsék ki azzal, hogy az indokolt kiadásokat időarányosan
maximumum 85 %-on teljesítse Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetése, illetve a
2. § (1) bekezdésének az utolsó mondatát is egészítsék ki, hogy maximum 85 %-ig teljesíthetők
időarányosan a kiadási előirányzatok. A 2.§ (2) bekezdéséhez javasolt módosítás szerint a
2010. évi költségvetés elfogadásáig nem fogadhatók el a központi bérintézkedések.
Dr. Várnai László polgármester:
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Ebbe a javaslatba beleértendő az is, hogy a kamatokat is csak 85 %-ig fizetik ki. Nemcsak
arról van szó, hogy a tanároknak 15 %-kal kevesebb bért fizetnek ki. Az önkormányzat teljes
működése kapcsán minden 15 %-kal kevesebb lesz.
A módosító indítványról kéri a képviselő-testület szavazatát, amit nem javasol elfogadni.
Aki támogatja a módosítást, az igennel szavazzon, aki nem támogatja, az nemmel, vagy
tartózkodjon.
No: 2
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.12.16 14:58:16

>1109<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

12
12
0

50.00%
50.00%
0.00%

50.00%
50.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

24
0
0

100.00%

100.00%
0.00%
0.00%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Az eredeti előterjesztést ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek.
No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.12.16 14:58:43

>1110<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

12
2
10

50.00%
8.33%
41.67%

50.00%
8.33%
41.67%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

24
0
0

100.00%

100.00%
0.00%
0.00%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:
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294/2009. Kth.
Az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2010. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletét nem fogadja el.
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
Dr. Várnai László polgármester:
Az 1992. évi XXXVIII. tv. 76. §. (1) bekezdése szerint az átmeneti gazdálkodásról rendelete
alkothat a képviselő-testület. A 77. § (2) bekezdése szerint ha a képviselő-testület a
költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról
rendeletet nem hozott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette,
akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a
hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon a kiadások
arányos teljesítésére.
Köszöni, hogy a képviselő-testület megbízta ezzel a feladattal. Felelősségének megfelelően fog
eljárni mindaddig, amíg a költségvetést el nem fogadják.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Bács-Kiskun megyében a 113 önkormányzatból 6 fogadott el
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet.
00002 Új napirendi pont
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) sz. rendelet.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
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Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet
elfogadását.
No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.12.16 15:01:48
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100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 32/2009. (XII.23.) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2009.(XII.23.)
rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás
igénybevételéről szóló
30/2003.(XI.12.) sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 2. számú melléklet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. A települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díja Kiskunhalas
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Bebocsátó típus
Lakossági
bebocsátó
Intézményi
bebocsátó

m.e.
ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol van lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol van lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre
ahol nincs lehetőség szennyvíz
közcsatornára való rákötésre

bruttó díj

m3

594

m3

594

m3

740

m3

740

Gazdálkodó
m3
1285
szervezet
bebocsátó
Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása nehezen kezelhető anaerob állapot
esetén a mindenkori alapdíj 3x szorzója
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.”
00003 Új napirendi pont
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasthermál Kft. gazdálkodásával kapcsolatos problémák rendezése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Elfogadja a bizottságok azon javaslatát, hogy a határozati javaslat 4. pontját töröljék, ha
egymás között meg tud egyezni a Halasvíz Kft. és a Városgazda Zrt. igazgatósága.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a jegyző asszony törvényességi észrevételt tett a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság által hozott határozathoz. Ha a törvényességi
észrevételben megfogalmazott határozati javaslatot a képviselő-testület elfogadja, akkor
minden probléma könnyen rendezhető. Úgy látja, hogy a kézség megvan mindkét oldalról a
kérdés rendezésére.
Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A törvényességi észrevétel /3.a/ pontja elfogadhatatlan, mert véleménye szerint sem a
felhatalmazásra, sem a tudomásul vételre nincs szükség.
Saját hatáskörben eddig is intézkedett a Városgazda Zrt. és ezután is intézkedni tud. A
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozatát is kéri
megszavaztatni.
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Dr. Várnai László polgármester:
Törvénysértő határozatot nem fog elfogadtatni a képviselő-testülettel. A jegyző törvényességi
észrevétele nem vita tárgya.
Csáki László képviselő:
A felügyelő bizottság és a Városgazda Zrt. igazgatósága is egységes állásponton volt az
előterjesztést illetően. Köszönjék meg Bucsi Ferencnek azt a munkát, amit a nyári időszakban
végzett, annak ellenére, hogy különösebb tapasztalata lett volna egy strand működtetésében.
Ma tegyenek pontot a strand ügyének végére, hogy az új ügyvezető 2010. január 1-jével
megkezdhesse a munkát. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását.
Máté Lajos képviselő:
Nem arról folyik a vita, hogy miért is alakult ki ez a nagy hiány.
Az előterjesztésből is kiderül, hogy a Halasthermál Kft. olyan szolgáltatást végez, amihez 40
%-os önkormányzati támogatásra van szükség a bevételei mellé, hogy ne legyen deficites a
költségvetése. Az ennél nagyobb létesítmények tudnak csak külső támogatás nélkül működni. A
haszon ott is inkább a szállodáknál és egyéb egységeknél keletkezik. Nagy mértékben
szolgálja az oktatási intézményeket, amit nem szabad elhagyni. A tehetséges gyerekek a város
hírnevét viszik az országban. Az egyéb fürdővendégek főként hétvégén veszik igénybe a
strandot.
Véleménye szerint a jog nem fekete-fehér. Az Állami Számvevőszék kifogásaira is csak azt
válaszolta a polgármester, hogy csak egy jogi álláspont.
Az övék is csak egy álláspont a sok közül. A Városgazda Zrt. igazgatósága kérte a képviselőtestülettől az alapító okirat és a vagyonrendelet közötti ellentmondás feloldását. A
Városgazda Zrt. alapító okiratában az szerepel, hogy az igazgatóság jogosult dönteni
személyi kérdésekben. Ezt tartja jogszerűnek.
Ezt jó lenne tisztázni, emiatt is kérte a vagyonrendelet módosítását. Bízik benne, hogy a
polgármester is az ügy mellé áll.
Dr. Várnai László polgármester:
Nem támogatja a vagyonrendelet módosítását. A képviselő-testület, mint tulajdonos magához
vonta ezt a jogkört. Miért mondana le róla?
Kószó János képviselő:
Az alapító okiratot is lehet módosítani, nemcsak a vagyonrendeletet, hogy egyértelmű legyen
a szabályozás.
Ha emiatt az elvi vita miatt nem lesz a határozati javaslat 3. pontja végrehajtva, akkor nagy
hibát követnek el. 5 millió Ft többletkiadást kényszerítenek rá a Halasthermál Kft.-re akkor,
amikor nincs pénzük.
Több szakvélemény szerint a polgármester álláspontja a helyes.
Több éve az az álláspontja, hogy a fürdő támogatása nem megfelelő, de ebben eddig nem
sikerült eredményt elérnie. Ezért is örül annak, hogy Máté Lajos képviselő is hasonló módon
vélekedik a témáról. Mindig odajutnak, hogy évvégén kell több 10 millió Ft-tal kell a fürdőt
támogatni, pedig már év elején is lehet tudni.
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Nem tudták, hogy mennyire indokoltak azok a költségek, amelyeket viselniük kell, ezért a
Városgazda Zrt. felülvizsgáltatta és a szükségtelen kiadásokat megszüntette. Amennyiben
működtetni szeretnék a fürdőt, akkor a bevételek és a tényeleges költségek közötti különbséget
az önkormányzatnak kell állnia. Ezt most sok pénzükbe fog kerülni, de ha megfelelő
ügymenetben, előzetesen jó gazdasági tervet fognak kapni, akkor esélyük lesz előre
meghatározott támogatás megállapítására.
Javasolja a határozati javaslat 1. és 2. pontjának elfogadását, valamint a törvényességi
észrevétel szerint a 3. pontot is.
Halász Balázs képviselő:
A fürdőt senki nem akarja bezárni. Mindenki azt szeretné, hogy tovább működjön. Bizonyos
költségeket meg lehet takarítani.
A látogatottság 90.000 fő alá csökkent az úszósapka használat bevezetésének köszönhetően,
amit azóta sikerült 115-120 ezer főre emelni. A különböző vezetők különböző módon
irányították a fürdőt. Lehetett volna másképp is, de a fürdő azért fejlődött.
Örömét fejezi azzal kapcsolatban, hogy olyan szakember jelentkezett vezetőnek, aki
kidolgozott egy megtakarítási javaslatot.
A felügyelő bizottság többször tárgyalt. Az egyik szakmailag hozzáértő tag megállapította,
hogy van lehetőség megtakarítani. Szeretnék ösztönözni arra az új vezetőt, illetve a tulajdonos
Városgazda Zrt.-t, hogy a javasolt intézkedéseket vezesse be.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a tavasz folyamán előrelépés várható a területrendezés
ügyében.
A Városgazda Zrt. és a Halasvíz Kft. vezetése tárgyalni fog a drága ivóvíz felhasználásáról,
esetleg más technikai megoldás alkalmazásáról. 100.000 m3 ivóvíz komoly költséget jelent.
Mindkettő a város cége, ezért fontos az együttműködésük.
Bucsi Ferenc távozása kapcsán elmondja, hogy furcsállja a lemondó nyilatkozatát, mert
kitételeket tartalmaz.
Pajor Kálmán képviselő:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság is azt szeretné, hogy a
helyzet minél előbb rendeződjön és a cég működőképes legyen. Ha törvényellenes a bizottsági
javaslat, akkor miért tűrte el évekig azt a gyakorlatot, hogy a Városgazda Zrt. nevez ki a
vezetőket az önkormányzati cégek élére. Különösnek tartja, hogy éppen a polgármesternek
nem tetsző döntés kapcsán merült fel először ez a probléma a kinevezések körül.
Továbbra is azt kéri, hogy a Városgazda Zrt.-től ne vegyék el a jogot, hogy az ügyvezetőt
saját hatáskörben nevezhesse ki.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A törvényességi észrevétele a vonatkozó jogszabályok alapján íródott. 2008. októberében lett
módosítva a gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogszabály. Akkor vont magához a
képviselő-testület újból hatásköröket. A mostani alapító okirat módosítása, ami törvényességi
észrevételként jelentkezik, a hatályos jogszabályok alapján történik.
Véleménye szerint a mulasztás a gazdasági társaságok részéről történt. A hatályos
jogszabályoknak megfelelően kellett volna az alapító okirat módosítását benyújtani a
képviselő-testület felé. Erre valószínűleg azért nem került sor, mert az alapító okirat nem
ellentétes egyetlen jogszabállyal sem. A Városgazda Zrt. alapító okiratának vegyes
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rendelkezései között szerepelnek a jogszabályi hivatkozások. Az ott felsorolt jogszabályokban
nem szabályozott kérdésekben irányadóak az alapító okirat rendelkezései.
Amennyiben az alapító okirat nem a törvényességi észrevételben szereplő változatát fogadja
el a képviselő-testület, akkor törvénysértést követ el. Másképp a Cégbíróság sem jegyzi be a
változást.
Dr. Várnai László polgármester:
Úgy látja, hogy a pénzügyi kérdések kapcsán körvonalazódik a megoldás.
Létezik egy vagyonrendelet, ami a kinevezési jogkört a képviselő-testületnek adja. Nem lehet
úgy tenni, mintha nem lenne. A Cégbíróság nem fogja bejegyezni a törvénysértő határozatot.
Bucsi Ferenc azért feltételes módban mond le, mert ha a képviselő-testület nem választ
ügyvezetőt, akkor a Városmenedzser Kft.-nél hasonló helyzet alakulna ki. Bucsi Ferenc maga
jelentkezett, hogy leadná ezt a feladatát. Egyetért azzal a megoldással, amit a felügyelő
bizottság egyhangúlag támogatott, hogy január 1-től más lássa el az ügyvezetést.
Véleménye szerint a FIDESZ frakció azt akarja kierőszakolni, hogy pár hónap múlva
hivatkozási alapja legyen a Halasmédia Nonprofit Kft. ügyvezetői kinevezése esetére.
Ragaszkodni kell a jogszabályok betartásához. Korábban azért akarta a jobboldal, hogy a
képviselő-testület döntsön személyi kérdésekben, mert a Városgazda Zrt. igazgatóságában
nem volt meg a jelenlegi 2:1-es többsége.
Jogértelmezési kérdések lehetnek. Van jogalkalmazói jogértelmezés és autentikus
interpretáció, amit a jogalkotó maga hoz. Itt ők a jogértelmezők. A saját maguk rendeletét
maguknak kell értelmezniük, ami autentikus interpretáció. A saját jogszabályaiknak kell
érvényt szerezniük.
A határozati javaslat 4. pontját visszavonta, ezért arról nem döntenek.
A határozati javaslat 1. pontjáról kéri a képviselő-testület szavazatát.
No: 5

Szavazás: Nyílt
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Dr. Várnai László polgármester:
A határozati javaslat 2. pontjáról kéri a képviselő-testület szavazatát.
No: 6
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Dr. Várnai László polgármester:
A Városgazda Zrt. igazgatósága nem hajlandó kinevezni az ügyvezetőt, mert nem akar
törvénysértést elkövetni.
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság 3. pontot érintő
javaslatáról kéri a képviselők szavazatát, miszerint a Városgazda Zrt. igazgatósága saját
hatáskörében rendezze az ügyvezető személyét érintő kérdéseket.
No: 7
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Dr. Várnai László polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 3. pontot érintő javaslatáról kéri a
képviselők szavazatát, miszerint a Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a
Halasi Városgazda Zrt. igazgatóságát, hogy az Alapító Okiratának megfelelve fogadja el
Bucsi Ferenc ügyvezető 2009. december 31. napjával történő lemondását és a Halasthermál
Kft. ügyvezetőjének 2010. január 01. napjával 2014. december 31-ig Hugyecz Sándort – (an.:
Kós Erzsébet) Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40077 szám alatti lakost – bízza meg. Az
önkormányzat felhatalmazza a Halasi Városgazda Zrt. igazgatóságát, hogy az ügyvezető
változással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
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Dr. Várnai László polgármester:
A határozati javaslat 3. pontját a jegyző törvényességi észrevételében megfogalmazottak
szerint javasolja elfogadni, azzal a módosítással, hogy Hugyecz Sándor kinevezése a
gazdasági év végéig, a mérleg elfogadásáig, vagyis 2015. május 31-ig szóljon.
No: 9
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295/2009. Kth.
Halasthermál Kft. gazdálkodásával kapcsolatos problémák rendezése.
Határozat
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 35.000.000,- Ft, azaz
harmincöt millió forint összeg erejéig a Halasthermál Kft. működésében bekövetkezett
tartozások megfizetésére, amely összeget az Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: 2010. évi Költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Dr. Várnai László
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halasi Városgazda
Zrt. Igazgatóságát mint a Halasthermál Kft. tulajdonosát, hogy a Kft. 2010. évi üzleti
tervének benyújtása előtt dolgozzon ki egy olyan intézkedési tervet, melyben konkrét,
megvalósítható javaslatokat tegyen a jelenleg fennálló problémák megoldására, amellyel a
gazdasági társaság takarékos és előre kiszámítható működését biztosítani tudja. A 2010. évi
előzetes üzleti tervét ennek megfelelően készítse el 2010. január 15-ig.
Határidő: 2010. január 15.
Felelős: Molnár Ferenc, Halasi Városgazda Zrt. igazgatóság elnöke
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3./a./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Bucsi Ferenc ügyvezető 2009.
december 31. napjával történő lemondását, és a Halasthermál Kft. ügyvezetőjének 2010.
január 01. napjával 2015. május 31-ig Hugyecz Sándort - ( an.: Kós Erzsébet) Kiskunhalas,
Alsóöregszőlők 40077. szám alatti lakost – bízza meg. Az Önkormányzat felhatalmazza a
Halasi Városgazda Zrt igazgatóságát, hogy az ügyvezető változással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg. Munkabérét 300.000,-Ft azaz háromszázezer forint összegben
állapítja meg.
3/b./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasthermál Kft. Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
A HALASTHERMÁL Fürdő és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság - Bács-Kiskun
Megyei Bíróságon, mint Cégbíróság Cg. 03-09-111411 cégszám alatt bejegyzett alapítója
2009. december 16-án az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja
1./ Az alapító okirat 13.1. pontja helyébe az ügyvezető személyében az alábbi változás
következik be.
XIII. Az ügyvezető
13.1. A társaság ügyvezetője 2010. január 01-napjától 2015. május 31. napjáig Hugyecz
Sándor 6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40077. szám alatti lakos, akinek személyében a Gtben meghatározó kizáró, vagy összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
2./ Az alapító okirat X. fejezet 10.3. m./ pontja, a XIV. XV. fejezete 2010. január 01. napjától
hatályát veszti.
3./ Az alapító okirat XVI. XVII.XVIII.XIX. pontja és bekezdései értelemszerűen változnak
XIV.XV.XVI.XVII fejezetekre és hozzájuk rendelt pontokra
4. Az alapító okiratnak jelen módosítással nem érintett részei továbbra is -jelen módosítás
rendelkezéseivel együtt- hatályosak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. igazgatóság elnöke
Hugyecz Sándor
Bucsi Ferenc Halasi Városgazda Zrt. igazgatósági tag
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Dr. Várnai László polgármester:
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Gratulál Hugyecz Sándornak a kinevezéshez, Bucsi Ferencnek pedig megköszöni eddigi
munkáját és lemondó nyilatkozatát, ami lehetővé tette, hogy egyértelmű első számú vezetője
legyen a Halasthermál Kft.-nek.
Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a költségvetési rendeletben rendezni kell az
elmaradó 35 millió Ft-ot.
00004 Új napirendi pont
4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
tevékenységéről.

Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fődi Gabriella Kistérségi irodavezető:
A társulásban részt vevő 9 önkormányzat együttműködését alapvetően a külső források
bevonása határozta meg mind a normatíva, mind a fejlesztési pályázatok terén. Az eddigi
normatíva igénylésben a közoktatás területén ugyanúgy működik a Pirtó–Kiskunhalas és
Harkakötöny-Kömpöc iskolafenntartó társulás. Ez bővült annyiban, hogy Pirtó idén ősztől
iskolabusz szolgáltatást is tud biztosítani. Időközben az ÚMVP 3-as pályázat keretében
megnyerte a falugondnoki autót, amivel lehetőség nyílik a gyermekek szállítására, illetve a
társulás normatíva igénylést tud benyújtani.
A szakszolgálatok területén kibővült a tevékenységük a pályaválasztás és logopédia mellett
gyógytestnevelési feladatkörrel. A Bóbita Bölcsőde, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat útján
látják el. A pályaválasztási tanácsadás jövőre annyiban változik, hogy eddig a költségvetési
törvény lehetővé tette, hogy szakember közös foglalkoztatásával végezhették, de a jövőben
intézményi keretek között működhet tovább, ezért a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
intézménye útján tudják ellátni.
2008. január 1-gyel indult a szociális feladatellátás a 9 településen, ami jelen pillanatban 87
millió Ft kiegészítő normatívát jelent a társulás számára. Bizonyos településeken bizonyos
feladatok ellátásáról már le kellett volna mondani, ha nincs ez a kiegészítő normatíva.
Lehetőséget biztosít a szolgáltatások szélesebb körben történő biztosítására. Ügyeleti
feladatellátás körében volt egy Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés, illetve Tompa és
Kelebia jelezte, hogy jelentős terhet jelent a számukra.
Az ügyeleti ellátást két formában látják el. Az egyik esetben Kiskunhalas és a környező 7
település vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzata látja el, Tompa és Kelebia
vonatkozásában Tompa a feladat ellátója. Az Országos Egészségpénztár által nyújtott
támogatás az ő esetükben kevesebb, nekik a 2/3-ad részét kell finanszírozniuk, míg a 7
település esetén fordított ez az arány. Elindult a társulás abba az irányba, hogy közös
szolgáltató legyen. A közbeszerzés elindult, de túl magasak voltak a beérkezett árajánlatok,
ezért a legalacsonyabbat sem fogadta el a társulás. 2010-ben újra átdolgozzák és bíznak
benne, hogy kedvezőbb ajánlatot kapnak majd, ami megoldja az ügyeleti ellátást.
A másik jelentős terület a fejlesztési források lehívása. A településeknek jelentős előnye
származik abból, ha a társulás keretében pályáznak, mert így nagyobb eséllyel tudnak uniós
és hazai forrásokat bevonni a rendszerbe. Ezt példázza a TIOP keretében pár hete átadott
három megújult intézmény, a Baky kastély, a Hajléktalan szálló, illetve az Idősek otthona.
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A támogatási szerződés a múlt héten került aláírásra a kerékpárút pályázata kapcsán. Reméli,
hogy 2010 végére meg is épül a kerékpárút Soltvadkert-Selymes-Kiskunhalas szakaszon.
6 települést érintett a közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázat. Időközben tartaléklistára
kerültek és kevesebb forrást ítéltek meg 50 millió Ft-tal, mint amennyit kértek. A költségvetés
átdolgozásra került, amit a bizottságok is tárgyaltak, de a többletönerő szükséglet miatt nem
járultak hozzá.
Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
A LEADER program hány munkahelyet teremtett a kistérségben?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A kerékpárút hogyan áll ebben a pillanatban?
Halász Balázs képviselő:
Kiskunhalas a LEADER programban milyen sikerrel járt? Játszótérre lehet-e még pályázni és
a korábbi pályázata miért nem nyert a városnak?
Fődi Gabriella Kistérségi irodavezető:
Minden önkormányzat önállóan pályázott a LEADER programban. Több okra vezethető
vissza, hogy Kiskunhalas miért nem nyert a pályázatával. Csak két témában -vidéki örökség,
falufejlesztés- és csak külterületre lehetett pályázatot benyújtani. Értelmezési probléma volt. A
pályázatot elbíráló máshogy értelmezte a külterület fogalmát. A többi település pályázatai
nyertek. Balotaszálláson fedett piac épül, Harkakötönyben és Kelebián településkép szépül
meg, Tompán játszótér épül, Kisszálláson intézményfelújítás történik. Számos településen
vállalkozók is nyertek. Kunfehértón több, mint 40 millió Ft-ot nyert egy vállalkozó
gépbeszerzésre, Kisszálláson gépbeszerzésre és telephelyfelújításra nyert, Zsanán
lovascentrum fejlesztésre, Kelebián egy üdülő felújítása történik. Tompa a Szent Anna
templom felújítására több, mint 50 millió Ft-ot nyert. A kistérség 340 millió Ft-ot hozott el.
Számszerűen nem tudja megmondani, hogy mennyi munkahely létesült, de bízik benne, hogy a
fejlesztések révén ezek száma is nő. Több pályázat feltételként szabta munkahelyek létesítését.
A kerékpárútra 385 millió Ft támogatás ítélt meg az irányító hatóság. Ezen a héten a
közbeszerzés a társulási tanács elé kerülhet. Február végére akár szerződést is köthetnek a
potenciális kivitelezővel.
Dr. Várnai László polgármester:
A vita azon volt, hogy a kisebbségi önkormányzat területe külterületnek számít-e. Mellette van
az Átlós úti óvoda és intézményhez kötődően külterületen nem lehet a LEADER programban
pályázni. Nem volt megalapozott eljárás. A helyi szűrőn könnyedén átment, támogatták és
nem volt probléma. Az irányító hatóság jelezte, hogy nem támogatják. Ván László főkertész
többször egyeztetett a kérdésben.
Semmi előzetesen kihirdetett feltételrendszerrel nem volt ellentétes a város pályázata.
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Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A frakció deklarált törekvése volt a minél több kerékpárút megépítése, ezért is sajnálja, hogy
Kunfehértó felé nem épül, csak Soltvadkert irányába. Reméli, hogy minél hamarabb megépül
a kerékpárút.
A kistérségnek is kiemelt területe az idegenforgalom fejlesztése, mert Kiskunhalas
egymagában nem tud megfelelő kínálatot felmutatni a turistáknak, hogy több napra
maradjanak. Hiányolja a beszámolóból az idegenforgalmi fejezetet, ami részletezte volna,
hogy mivel járul hozzá a kistérség, vagy egyáltalán foglalkozik-e a témával. Kéri, hogy a
következő években kiemelten foglalkozzanak ezzel a területtel.
Halász Balázs képviselő:
Szomorúan hallja, hogy ilyen okból nem nyert a pályázat. A LEADER program nagy
lehetőség, különösen azoknak a kistelepüléseknek, akik tudnak is vele élni. Kiskunhalas a
külterülettel tudott pályázni, mert 30.000 fő felett van a lakosságszám.
Más települések törvényesen, de jó ötletek révén nyertek. A Sóstóval tudtak volna pályázni, ha
a város szélét beljebb hozták volna. Volt olyan település, amely egy külterületi tanyába
jelentkeztette be a mezőőrségét és úgy nyert technikai fejlesztésre. Kiskunhalas valami miatt
lemaradt. Közel 60 milliárd Ft-ot osztanak szét a program keretében az országban. Bízik
benne, hogy a későbbiek kapcsán még tudnak élni a lehetőséggel.
65 fős település is nyert mikrobuszt.
A városnak jól jönne a támogatás, ezért kéri, hogy aki teheti, lobbizzon.
Dr. Várnai László polgármester:
Pontosításként elmondja, hogy meghaladja az 1 milliárd Ft-ot az az összeg, amit a város
pályázatokon nyert. A LEADER programban nem tudtak nyerni.
Fődi Gabriella Kistérségi irodavezető:
Ennél a pályázatnál csak az 1,2 és 3 számjegyű utak mellett lehetett pályázni kerékpárútra.
Kunfehértó esetén a régiós pályázatban nyílt volna lehetőség. Kunfehértó polgármesterét
megkérdezték, de nem kívánt pályázni, mert nem ez a prioritás. Nem szerencsés egyedül
pályázni.
A lényeg, hogy több település összefogásával, meglévő hálózathoz csatlakoznak, emiatt is
nyert a Soltvadkert-Selymes-Kiskunhalas pályázat.
Pajor Kálmán képviselő idegenforgalommal kapcsolatos hozzászólására válaszolva elmondja,
hogy tavaly elkészült egy cd kiadvány, ami a kistérség településeit mutatja be három nyelven.
Két millió forint pályázati pénzt nyertek rá, ami a költségek felét fedezte. Ebben az évben nem
volt hasonló pályázat. A honlapjukon, a www.halasregio.eu-n próbálják informálni az
érdeklődőket. A legutóbbi társulási ülésen került bemutatásra a honlap fejlesztése, ami 360
fokban mutatja be a települések látványosságait. A honlapról meg lehet nézni például a
Csipkeházat 360 fokban, mintha ott lennének.
Jekő Attila képviselő:
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Kiskunhalas nem volt sikeres a LEADER programban, de nem is neki szólt a kiírás.
Legelőször az 5000 fő alatti településekre, illetve ahol a népsűrűség nem haladja meg a 100
fő/m2-t, írtak ki pályázatot. Már az is pozitív dolog volt, hogy Kiskunhalas külterülettel
egyáltalán belefért. Egyetért azzal, hogy jobban is lehetett volna élni a lehetőséggel. A Cigány
Kisebbségi Ház felújítására még van esély ugyanennek a programnak a keretében 20 millió
Ft értékben.
A külterület értelmezése nem egyértelmű. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
elfogadta, de Brüsszelben elutasították az értelmezést. Jelenleg megint támogathatónak ítélik
meg a külterületet.
A pályázatok kapcsán a kistérség munkaszervezetére komoly teher hárul, amiért nem kapnak
többletjuttatást. A kistérségi társulások pályázatai egyre több helyen pluszpontokat érnek. Át
kell gondolni, hogy több feladatot kapjanak ilyen téren a jövőben. A tavaszi időszakban
jönnek ki a pályázatok várhatóan.
Dr. Várnai László polgármester:
Jó és szerteágazó munkát végeznek az iroda dolgozói, néha az indokoltnál nagyobb terhelés
mellett. Átcsoportosítással próbálják megoldani a humánerőforrás igényüket.
Jelentős probléma, hogy különböző önerőképességgel rendelkeznek a kistérség települései. Ha
valaki kilép egy pályázatból, azzal a többiek lehetőségeit is veszélyezteti, mert a projekt
egységes. A kistérség nem önálló jogi személy, emiatt nem hitelképes. A buszpályaudvar
pályázatánál hitellel áthidalhatta volna a visszalépő települések miatt kieső forrásokat.
Mindaddig amíg ez nem oldódik meg, a projekt lezárásáig nem biztos semmi. Komoly
tárgyalásokat folytattak Soltvadkerttel és Pirtóval is, hogy a megnyert pályázati összegtől ne
essenek el.
Ebben a ciklusban nem sikerült megvalósítani a kistérségek beemelését az önkormányzati
rendszerbe, mert 2/3-os törvényről van szó. Biztonsággal tud pályázni a kistérség, ha jogi
személyiséget kap. Egyre jobb az együttműködés a települések között, mert mindenki érzi,
hogy ez a jövő, mely megfelel az Európai Unió elvárásainak is.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló
elfogadását.
No: 10
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.12.16 16:08:56
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296/2009. Kth.
Beszámoló a Halasi többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2009.
évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Fődi Gabriella Kistérségi irodavezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00005 Új napirendi pont
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodásának
módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fődi Gabriella Kistérségi irodavezető:
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A belső ellenőrzési megállapodás módosítását jogszabályváltozás indokolja. Több újdonságot
és pontosítást hozott, amit át kell vezetniük a megállapodásba. Jelenleg 8 településen látják el
a belső ellenőrzés feladatát. Idén ősszel az Állami Számvevőszék ellenőrzést folytatott
Kiskunhalas Város Önkormányzatánál és az ott megfogalmazott pontosítások is belekerültek a
megállapodásba.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
No: 11
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297/2009. Kth.
Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Kistérség Belsõ Ellenõrzési Társulás
társulási megállapodás módosítását, a módosítással egységes szerkezetben az 1. sz. melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított megállapodás aláírására.
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Határidő: 2009. december 24.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Fődi Gabriella Kistérségi irodavezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00006 Új napirendi pont
6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
No: 12
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.12.16 16:11:38
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298/2009. Kth.
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elviekben támogatja András Ágnes nyolcadik
évfolyamos tanuló részvételét a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában, ezzel egyidejűleg anyagi támogatást nem nyújt.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens általa:
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium igazgatója (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.),
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „ Kultúrák közötti zenei hálózatépítés” elnevezésű Szabadka-Kiskunhalas
IPA (Európai Unió-s) pályázat.
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 a határozati javaslat
elfogadását.
No: 13

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.12.16 16:12:30

>1120<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

19
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

79.17%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

299/2009. Kth.
„Kultúrák közötti zenei hálózatépítés” elnevezésű Szabadka-Kiskunhalas IPA (Európai Uniós) pályázat.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja, hogy együttműködő partner lesz a
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft. és a
szerbiai Balkán Művészek Egyesülete által közösen benyújtani kívánt IPApályázatban. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja a 2010. évi Guitar Open Festival
rendezvényeibe való bekapcsolódást, az ezzel kapcsolatos költségeket a pályázat
függvényében maximum 1.500.000 Ft mértékéig költségvetése terhére biztosítja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Király Gábor KMK Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. operatív igazgatója
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00008 Új napirendi pont
8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. részére önkormányzati kezességvállalás
nyújtása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Hogy áll most a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. ügye, a többi település hogyan foglalt
állást a kérdésben és az ügyvezető személyével kapcsolatban született-e már valamilyen
határozat?
Dr. Várnai László polgármester:
Holnap reggel 10 órára hívott össze egy informális megbeszélést a résztulajdonos
önkormányzatok vezetőinek. Nem látszott indokoltnak egy taggyűlés összehívása. Amennyiben
körvonalazódik egy megoldás, azt követően hívnak össze hivatalos taggyűlést. A Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság vizsgálja majd meg a megbeszélésen kialakult
véleményt. Reméli, hogy a meghívottak részt vesznek majd a megbeszélésen.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 14
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.12.16 16:14:49

>1121<

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%

300/2009. Kth.
Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. részére önkormányzati kezességvállalás nyújtása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kiskunhalas Város
Polgármestere a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. pénzintézeti hitelfelvételéhez Kettő millió
forint valamint járulékai mindösszesen maximum kettőmillió-kilencszázezer összeghatárig a
kezességi szerződést aláírja.
Ezzel egyidejűleg az. 351/2008. Kth.sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Vakáció Kht. ügyvezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont
9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „CÉDE/2009/3094 sorszámú Felsővárosi Óvoda épület és homlokzat- és
tetőfelújítása” című pályázat átdolgozása.
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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 határozati javaslat
elfogadását.
No: 15

Szavazás: Nyílt
Ideje:2009.12.16 16:15:52

>1122<

Minősített

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%

301/2009. 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
CÉDE/2009/3094 sorszámú „Kiskunhalas, Felsővárosi Óvoda homlokzat-, és tetőfelújítása”
című átdolgozott pályázat költségvetését elfogadja az alábbi változtatásokkal:
A beruházási munkák összege 16.447.219,-Ft, melyhez saját erőként 5.620.015,- Ft-ot
biztosít a 2009.évi költségvetési rendeletében. Az elnyert támogatás összegét 10.827.204,-Ftal elfogadja a Képviselő testület.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József Városfejlesztési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00010 Új napirendi pont
10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a 42/2008. Kth.-ban meghatározott 1.000.000.000, - forintos
kötvénykibocsátás felhasználásáról.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Máté Lajos képviselő:
Nem követi nyomon az egyes pályázatok állását a tájékoztató. Tartalmaz olyan összegek,
amelyeknél már most ki lehet jelenteni, hogy felszabadultak, mert nem nyert a beadott
pályázat. Barta József Városfejlesztési osztályvezető tájékoztatása szerint még gyűjti az
adatokat.
Dr. Várnai László polgármester:
A költségvetés összeállítása kapcsán még vissza kell térni erre a kérdésre, mert világosan kell
látni, hogy mekkora összeg maradt fejlesztésre ebből a pénzből. Ha addig pontosításra kerül,
akkor a költségvetéshez csatolják. További kötvénykibocsátás esetén is szükség van erre az
adatra.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató
tudomásulvételét.
A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót.
00011 Új napirendi pont
11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Tájékoztató a szemétszállítás díjemelésének kompenzációjáról.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Simon István Népjóléti osztályvezető:
Az új változatú tájékoztató 2009-es adatok is tartalmazza, valamint a létfenntartást
veszélyeztető körülmény esetén jogosultaknál a Népjóléti Osztály által adható támogatás
összegének felső határa a nyugdíjminimum 40 és nem 150 %-a, ahogy az a korábbi
változatban rosszul megjelent.
Kérdések
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Véleménye szerint az eddigi gyakorlatnak megfelelően kívánják megoldani a helyzetet.
Mi a helyzet azzal, akihez nem jut el az információ?
Dr. Várnai László polgármester:
A képviselők tájékoztatják a körzetükben a lakosságot, valamint írásbeli tájékoztatást is
megjelentethetnek ezzel kapcsolatban a tömegtájékoztatási eszközökben. Általában akinek
problémája van, megtalálja a lehetőségeket.
Dr. Szász Éva képviselő:
Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Vallásügyi Bizottság kéri, hogy a rászorulók esetében a
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. a végrehajtást megelőzően egyeztessen a Népjóléti
Osztállyal.
Dr. Várnai László polgármester:
Köszöni Halász Balázs képviselő, valamint a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás ajándékát.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató
tudomásulvételét.
A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót.
00012 Új napirendi pont
12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy az oldalszámozással kapcsolatos kérésére kapott
választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
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A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Bálint féle dűlőút sárrázójának kialakítására kapott
választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé
utalja.
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Tóth János utcában a csatornatisztítás után ottmaradt
föld elszállítására kapott választ elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Liget utcában és környékén a szikkasztó árok
kivitelezésére kapott választ elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Krammer Balázs képviselőt, hogy az Árpád u. 20. sz. elé konténer kihelyezésére
kapott választ elfogadja-e?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Krammer Balázs képviselőt, hogy közlekedési lámpákat tartó oszlopok
felújítására kapott választ elfogadja-e?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy az előjegyzéses laborvizsgálatra kapott választ
elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A választ nem fogadja el, mert nem minden esetben lehet kivárni a kapott időpontot.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz vizsgálatát az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elé utalja.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Halasi Nemes Tanács javaslatainak elutasítására
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ nem fogadja el, az együttműködést hiányolja.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz vizsgálatát a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elé utalja.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Karacs Teréz utcai lakótelep lakó-pihenő övezetté
való nyilvánítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy az Átlós úti kilakoltatás megakadályozására kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a szakrendelő előtti parkoló betegek részére történő
átengedésére kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.

45

Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a „Városunkban Polgárőrség működik” tábla
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Csillag utcában a megsüllyedt csatorna
javítására kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Sáfrik malom kerítésének javítására kapott
választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Profi Áruház előtti gyalogátkelőhely
biztonságosabbá tételére kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a belvárosi üzlethelyiségek bérleti díjaival
kapcsolatban a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság határozatát elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A határozatot nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Dong-ér völgyi út sebességkorlátozásával
kapcsolatban a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
határozatát elfogadja-e?
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
A határozatot elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a külterületi földutak javításával kapcsolatban
a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadjae?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A határozatot elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Szász Éva képviselőt, hogy a Széksós, Kármán, Damjanich és József Attila
utcában a közvilágítás javításával kapcsolatban a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e?
Dr. Szász Éva képviselő:
A határozatot elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Krammer Balázs képviselőt, hogy az utcai postaládák kihelyezésével
kapcsolatban a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
határozatát elfogadja-e?
Dr. Krammer Balázs képviselő:
A határozatot elfogadja.
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A Szélmalom u. 25.,27. és 30. szám elől a falevelek elszállítását kéri a Városgazda Zrt.-től.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A buszpályaudvarra a helyi buszjárat megállójához pad kihelyezését kéri.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Váradi Krisztián képviselő:
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A Martonosi Pál Városi Könyvtárban évente megrendezésre került a Magyar Tudomány
Napja. A rendezvény elmaradásának okáról kér tájékoztatást Huber Helga igazgatónőtől.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
A régi posta épülete előtt a galambpiszok eltakarítását kéri ismételten, mert nem heti
rendszerességgel tartják tisztán.
A Szász Károly utca elején lévő bokrok környékéről a szemét és a falevél eltakarítását kéri.
2009. február 19-én rendkívüli ülést tartott a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság a
katolikus temetőben lévő középkori templom műemléki helyreállításával kapcsolatban. A
bizottság egyhangúan javasolta a templom helyreállítását pályázati forrásból. Erre kér
megoldást.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
Sebők Miklós közmeghallgatáson feltett kérdéseire nem kapott, vagy nem megfelelő választ
kapott. A Práger Ábrahám utca 2,5 cm-es koptatórétegére, valamint a csapadékvíz
elvezetésére sem kapott választ.
A Karacs Teréz utcai széles zöldterület és a Kocsis L. utcai garázssor előtti zöldterülettel
kapcsolatos felvetésére adott választ nem tartja megfelelőnek.
A Kígyó utcai gyalogátkelőhely létesítésénél vitatja a 600.000. forintos költséget. Miért nem
indokolt a gyalogosok védelme a postánál és a Szűts József Általános Iskolánál?
Hosszasan kifogásolta az új utak minőségét. Továbbra is érdeklődik, hogy ki veszi át az
utakat?
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság a válaszokat elfogadta.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Nagy András képviselő:
A kórházban dolgozók nővérek szaknővéri képzésben vesznek részt a Vári Szabó István
Szakközépiskolában. A második évet végzik és az új félévben felemelték a tandíjukat azzal az
indokkal, hogy második szakmának számít.
Dr. Várnai László polgármester:
Az interpellációra válaszolva elmondja, hogy a megyei közgyűlés kompetenciájába tartozik.
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Aradszky Lászlóné képviselő:
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A Tó utcai Rózsa Vegas Sörözővel kapcsolatban a környéken lakók még mindig fenntartják
panaszaikat. A hajnali nyitva tartás nem indokolja azt, hogy a környező házakban lakók
nyugalmát megzavarják.
Szükség esetén zajszint mérés elvégzését kéri, vagy a tulajdonos figyelmeztesse a vendégeket a
megfelelő viselkedésre.
Dr. Várnai László polgármester:
Az interpellációra válaszolva elmondja, hogy 37 aláírással ellátott panaszos levelet kapott az
üggyel kapcsolatban Kósa Lászlóné kezdeményezésére. A jegyző asszony a héten elindította a
vizsgálatot. Szükség szerint zajszint mérést is végeznek.
Elrendelték, hogy a közterület-felügyelet éjfél után is ellenőrizze a területet.
Érdekeltek abban, hogy a helyzet rendeződjön. Most először került sor írásbeli beadványra.
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
A nagy múltra visszatekintő Tulit Péter Emlékverseny idén elmarad. Ennek okáról kér
felvilágosítást.
Dr. Várnai László polgármester:
Mindenkinek köszöni az egész éves együttműködést, boldog, békés karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új évet kíván.
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja.
A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 16:42:53
Kmf.

(: Dr. Várnai László :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Szilágyi Pál Ferenc:)

(: Vizkeleti Szabolcs Zsolt :)

49

