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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 Dózsa Tamás Károly és Kószó János képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.
NAPIREND ELŐTT:
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:
Lukács László alpolgármester:
Mély megrendüléssel értesült tegnap arról, hogy Csenki Ferenc, Kiskunhalas Város
Díszpolgára, a kiskunhalasi ökölvívás nagymestere 88 éves korában elhunyt. Feri bácsi
életéhez mindig az ifjúság nevelése köthető a sport, elsősorban az ökölvívás területén elért
eredmények láttán. Több, mint 60 éve keresztül a sport jelentette az életét, a legnagyobb
segítséget az olykor háborús viszonyok közepette. A háborút követően 1947. augusztusától a
KAC keretén belül került sor az első ökölvívó bemutatkozó mérkőzésre. Hamarosan menő
dologgá vált Kiskunhalason bokszolónak lenni. Sikert sikerre halmoztak a halasi ökölvívók
Csenki Ferenc vezetésével. Kiemelkedően szerepeltek: Wágner, Halász Péter, Kovács Imre és
Mario Lanzotti, a Kecelre nősült olasz katona. Elfogultan, meghatódottan megemlíti
édesapját is, aki ugyancsak tagja volt a kiskunhalasi csapatnak.
Az 50-es és 60-as években az ország legjobb ökölvívói fordultak meg a városban, jelentős
szurkolói és sportszerető közönség körében. 1967-1972 megtorpant, majd leállt az ökölvívás
Kiskunhalason. Hét év után újra felvették a kesztyűt és mindent újrakezdve, Csenki Ferenc az
edző.
A 70-es évek végén és a 80-as évek elején másfelé kényszerült edzősködni, majd újra és újra
visszatért a halasi fiúkhoz. Az átalakuló sportirányítás miatt a boksz egyre költségesebb
sportággá vált. Az egykor 50-60 fős klub egyre szűkebb keretek között működhetett, de még
1999-től is vállalt az utánpótlás nevelésben edzői munkát, egészen 2003. tavaszáig.
56 év aktív edzői tevékenység után, csak 81 évesen hagyott fel a sportág mesteredzői
hivatásával, hajlott korára való tekintettel. Számtalan korosztályos ökölvívó cím, nemzeti és
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nemzetközi mérkőzésen elért kiskunhalasi eredmény miatt, a sportág érdekében kifejtett
eredményes munkája el nem évülő érdemeket jelent a kiskunhalasi ökölvívó sport
aranykönyvében. Nagyszerű ember tud nagyszerű eredményeket elérni. Kereste, és meg is
látta a tehetséges, küzdeni és győzni is tudó fiatalokban a versenyképességet. Megtanította
élni őket. Soha ne feledjék el Csenki Ferencet, legyen példakép, legyen velük emléke,
kedvessége minden időben. Isten óvja emlékét. Kéri, hogy egy perces néma felállással
emlékezzenek rá.
Dr. Várnai László polgármester:
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (III. 7.)
számú rendeletében (továbbiakban: SZMSZ) biztosított jogkörében eljárva bejelenti, hogy
Csenki Ferencet Kiskunhalas város saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.
Szabó Károly képviselő:
Beindult a választásokkal kapcsolatos kampány, ami eddig alapvetően kulturált volt. Reméli,
hogy ez a jövőben is így marad, akár összegyűjtötték a jelöltek a szükséges számú
ajánlószelvényt, akár nem. Tapasztalata szerint az emberek szeretnek véleményt mondani és
jelöltet ajánlani. Azt kéri a sajtó képviselőitől, hogy azonos elbírálás alá essen egy-egy
szervezet hibája. Az MSZP-nek volt egy szerencsétlen esete, amikor az egyik üzlettulajdonos a
kopogtató cédulák gyűjtését is kiírta a boltjára, pedig erre vonatkozóan nem kapott sem
kérést, sem felhatalmazást. Ha kérte volna, akkor sem kapott volna. Meg is jelentek a média
képviselői. Azt nem tudja, hogy a sétálóutca miért nem szerepel a híradásokban, ahol jelenleg
az MSZP által bérelt kampányiroda mellett lévő butikra ugyancsak ki van írva, hogy
kopogtató cédulákat gyűjtenek az egyik pártnak. Tulajdonképpen mindkettő aktualitását
vesztette.
Előfordul, hogy egy-egy intézmény szinte kötelező módon gyűjti az ajánlószelvényeket,
megjelölt személyeknek. Nem volna szerencsés erre az embereket rászoktatni. Nem lenne jó,
ha az intézményvezetők azt gondolnák, hogy ezt elvárják tőlük.
Halász Balázs képviselő:
Igaz, hogy már eltelt 2 hónap az újév köszöntése óta, de többen még nem felejtették el az
ünnepi köszöntőt. Az esős idő ellenére sokan részt vettek rajta. Polgármester Úr köszöntötte a
megjelenteket. Két nyertes pályázatról is tájékoztatta a jelenlévőket, amit jónak tartott.
Mire gondolt Polgármester Úr és a helyi MSZP frakció, amikor azt mondta, hogy a
választások miatt veszélyben van a személy- és vagyonbiztonság? Volt már választás máskor
is, nem gondolja, hogy ettől félni kellene. Mit akarnak csinálni a választások ideje alatt, hogy
ilyet mondanak? Elindult egy folyamat. Egy 15 éve jól működő vendéglátóegységet ürített ki a
rendőrség, amivel eddig nem volt gond. Jegyzőkönyvet sem hagytak. 13 munkahely szűnt meg.
A vállalkozó tehetetlenül áll.
Szeretné, ha a riogatásokat a Polgármester Úr visszavonná. Nem akart hinni a fülének,
amikor a televízióban visszanézte a felvételeket. Kéri, hogy higgadtan vágjanak a választások
elébe és ne keltsenek félelmet Kiskunhalas lakosságában.
Dr. Várnai László polgármester:
Éjfélkor humorforrásnak szánta ezt a megjegyzését. Még a Parlamentben hallotta annak
idején.
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Jekő Attila képviselő:
Az igazságérzetét bántja a Városgazda Zrt.-vel kapcsolatos lezárult vizsgálat, amit a Bajai
Városi Bíróság végzett. A FIDESZ kommunikációja szerint következmények nélküli országban
élünk és nagyon fontos az elszámoltatás. Remélte, hogy Kiskunhalason is így lesz a helyi
FIDESZ berkein belül és magukon kezdik el az elszámoltatást. A televízióban azt hallják a
FIDESZ-es képviselőktől, hogy minden rendben volt, ez csak egy MSZP-s politikai
rágalomhadjárat a Városgazda Zrt. ellen.
A vizsgálati anyagból idézi a következőket:
"Reklámfilm készítésére és sugárzására kötött szerződés miatt hűtlen kezelés bűntette miatt
indult bűnügyben Valaczkai Lászlóval szemben a mai napon a Bajai Városi Bíróságon vádat
emeltem. A feljelentések és a csatolt iratok alapján az volt megállapítható, hogy a Halasi
Városgazda Zrt. vezetői, illetve a Zrt. felügyelő bizottsága (Lukács László, Máté Lajos és Dr.
Nagy Lajos) megsértette a vagyonkezelési szabályokat, amikor elrendelte a feljelentésekig 30
millió Ft-ba kerülő épületfelújítási munkálatokat.” Természetesen ennél a résznél büntetőjogi
felelősség nem állapítható meg és büntetőjogi kategóriát nem is állapított meg a bíróság.
Ha politikai felelősségről beszélnek, akkor annak a felügyelő bizottságnak, aminek a vezetője
Lukács László volt, hol van a felelőssége?
Egyedül Dr. Nagy Lajos jelezte a tulajdonos képviselő-testület felé, hogy valami probléma
van a Városgazda Zrt.-nél. A másik két felügyelő bizottsági tag nemhogy nem szólt, de eleinte
még asszisztált is. Amikor az ügyet nem lehetett tovább kendőzni, akkor álltak ők is elő.
Halász Balázs képviselő a Zuschlag, valamint a Romhányi ügyben nagyon tudja, hogy az
MSZP-nek mit kellene tennie, akkor most miért hallgat? Mi történt a FIDESZ frakcióban,
miért megy minden ugyanúgy tovább?
Ez a felügyelő bizottság ugyanúgy működik tovább, mindenféle következmény nélkül, holott a
Bajai Városi Bíróság megállapította, hogy szabálytalanul működött. Az a testület, aminek az
lenne a feladata, hogy az ő érdekeiket képviselje és őrködjön a jogszabályok betartása felett,
megszegte a szabályokat. Az elszámoltatás csak az MSZP-re vonatkozik és más pártok
képviselőire, a FIDESZ-re nem?
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
A Bajai Ügyészség az eljárást megszüntette a polgármester és az ő feljelentése kapcsán. Az
összes jegyzőkönyvet az ügyészség rendelkezésére bocsátották 2008. tavaszán. Teljesen
egyértelmű, hogy a feljelentés olyan szempontból korrekt volt. Az ügyészség 13 havi
nyomozás után azt tudta megállapítani, hogy amit ők sejtettek, az nem állt helyt.
Visszautasítja Jekő Attila azon kijelentését, hogy az ügyben szerepet játszottak. Nem
összehasonlítható két ügyről van szó. Vagyonvesztést nem szenvedett a város. Sem
büntetőjogi, sem másmilyen témakörben megállapítható felelősség nem merült fel.
Dr. Várnai László polgármester:
Az írja az ügyészség, hogy a törvényi tényállás tárgyi elemeit kimerítette a cselekedet, csak a
vagyoni hátrány nagysága nem állapítható meg, ezáltal nem következik be bűncselekmény. Ez
nem azt jelenti, hogy a gazdálkodás szabályait nem szegték meg a Városgazda Zrt. vezetői,
valamint nem jelenti azt, hogy a felügyelő bizottság kellően elvégezte a munkáját. Erről
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beszélt Jekő Attila képviselő. A konzekvenciák levonását nem maga akarja megtenni, nem
fenyegetőzik elszámoltatással. Véleménye szerint politikai felelősségi körben kell vizsgálni az
ügyet.
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT
FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL.
A tájékoztató írásban mellékelt.

Dr. Várnai László polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Horváth Mihály (ÜGYREND) képviselő:
A két testületi ülés között megalakult az önálló Polgári Frakció. Ezzel kapcsolatos levelüket
megkapta-e Polgármester Úr?
Dr. Várnai László polgármester:
A Szervezési Főosztály megkapta a levelet, így az SZMSZ által biztosított, frakciókra
vonatkozó jogosítványok megilletik a Polgári Frakciót is. Jó munkát kíván az új frakciónak.
Más észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a napirend megállapítását.
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Dr. Várnai László polgármester:
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület nem fogadta el a napirendet.
A beadott pályázatokhoz nem lesz meg az önerő. A kórházpályázatot valószínűleg vissza kell
vonni ezen a héten. Továbbra is nagy problémát okoz a szennyvíztisztítóval kapcsolatos
pályázat.
Idén már nincs értelme újra ülésezni. A FIDESZ frakció megakadályozza ezzel az összes
fejlesztést, amit 2010-re elhatároztak.
A jelenlévőknek megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánítja.

Kmf.

(: Dr. Várnai László :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Dózsa Tamás Károly:)

(: Kószó János :)
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